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Protokół z XXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2013r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

 

Proponowany porządek obrad na XXVII sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołów z XXIV, XXV, XXVI, sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Wyróżnienie uczennicy Zespołu Szkół w Kłodawie Julii Pestki laureatki etapu 

wojewódzkiego  przedmiotowego konkursu j. polskiego organizowanego przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

4. Analiza sprawozdania z działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy 

Kłodawa. 

5. Analiza sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych. 

6. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II wchodzącej 

w skład Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II; 

b) utworzenia jednostki budżetowej pn. „Przedszkole w Wojcieszycach”; 

c) nadania aktu założycielskiego „Przedszkola w Wojcieszycach”; 

d) uchwalenia Statutu „Przedszkola w Wojcieszycach”; 

e) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – osiedle Marzeń; 

f) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej 

położonej w obrębie wsi Mironice; 

g) stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków 

komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa; 

h) określenia przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów; 

i) ograniczenia zakresu świadczenia usług przewozowych na terenie gminy Kłodawa 

w ramach Porozumienia Komunalnego z dnia 28.12.1992r.; 

j) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Kłodawa 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na 

XXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy 

obecności stwierdził, że w obradach XXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 

15 Radnych, w związku z czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować 

uchwały. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał,  czy są wagi do porządku obrad. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - poprosiła o wykreślenie z porządku obrad 

przyjęcia projektu uchwały w sprawie nadania statutu przedszkola w Wojcieszycach  z uwagi 

na fakt, iż statut wymaga jeszcze dopracowania i wprowadzenie do porządku obrad projektu 

uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy 

Kłodawa. Dodała, że uchwała w sprawie regulaminu jest niezbędną do ogłoszenia przetargu 

przez Związek Celowy Gmin. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że wniosek zgłoszony przez Wójta jest sprzeczny z 

zapisami Statutu, ponieważ zgodnie z dokumentem wszystkie projekty uchwał zanim trafią pod 

obrady sesji, muszą być najpierw omówione na komisjach. Dodał, że Statut pozwala wnosić 

projekty uchwał bez dochowania terminu, ale w sprawach nagłych. Zdaniem Radnego projekt 

uchwały w sprawie utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Kłodawa nie spełnia 

tego warunku a ponadto zawiera skandaliczne błędy sprzeczne z obowiązującymi przepisami. 

Radny złożył wniosek o nieuwzględnienie wniosku Wójta Gminy  dotyczącego wprowadzenia 

do porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu porządku i utrzymania czystości na 

terenie Gminy Kłodawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał wniosek Radnego Korony pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych 

Głosy za – 3 

Głosy przeciw – 11 

Wniosek został odrzucony. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał pod głosowanie wnioski: 

1. W sprawie przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie regulaminu 

porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy Kłodawa. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie 

2. W sprawie wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie nadania Statutu 

przedszkola w Wojcieszycach. 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad z wprowadzonymi poprawkami. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 12 

Komentarz [k1]: 15 radnych, a w 
głosowaniu brało udział 14, należy wpisać, 

że jakiś radny w danym momencie dotarł 
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Głosy przeciw – 2 

Głosy wstrzymujące się – 0. 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołów z XXIV, XXV, XXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

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

XXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Legan poddał przyjęcie protokołu z XXIV Sesji pod głosowanie. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

XXV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Legan poddał przyjęcie protokołu z XXV Sesji pod głosowanie. 

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

XXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Legan poddał przyjęcie protokołu z XXVI Sesji pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy  

 

Ad. 2.Wyróżnienie uczennicy Zespołu Szkół w Kłodawie Julii Pestki laureatki etapu 

wojewódzkiego  przedmiotowego konkursu j. polskiego organizowanego przez 

Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan w imieniu Rady Gminy i Wójt 

Gminy Anna Mołodciak - złożyli gratulacje uczennicy Zespołu Szkół w Kłodawie 

Julii Pestce z tytułu uzyskania tytułu laureata etapu wojewódzkiego  przedmiotowego 

konkursu j. polskiego organizowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty. 

 

Ad. 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej. 

 
Radna Bożena Adamczak – zwróciła się do Radnego Powiatowego z prośbą o 

przekazanie interpelacji w sprawie pilnego remontu drogi prowadzącej do Janczewa. 

Podziękowała Kierownikowi Zakładu Komunalnego za udział w posiedzeniu Rady 

Sołeckiej i wstępną akceptację remontu stacji uzdatniania wody w Różankach. 
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Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę, że podczas przygotowania, rozstrzygnięcia 

i późniejszej realizacji przetargu na przewozy komunikacyjne zostało naruszone prawo 

lokalne polegające na braku konsultacji z mieszkańcami przewozów. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – przypomniała, że przed ogłoszeniem przetargu były 

szeroko prowadzone rozmowy podczas których uzgodniono, że nie zostaną 

wprowadzone żadne zmiany do już istniejących kursów. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – wyjaśnił, że nie doszło naruszenia prawa 

lokalnego, ponieważ zapis na który powołuje się Radny nie narzuca konieczności 

konsultowania, a jedynie dopuszcza taką możliwość. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała, kiedy zostaną rozpoczęte prace kanalizacyjne 

w Różankach. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że prace zostaną rozpoczęte po 

zakończeniu weekendu majowego. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 

dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 4. Analiza sprawozdania z działalności bibliotek publicznych na terenie Gminy 

Kłodawa. 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną 

opinię komisji na temat sprawozdania. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Legan poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Analiza sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych. 

 Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną 

opinię komisji na temat sprawozdania. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przypomniał, że do Rady Gminy 

wpłynęło pismo od WTZ z prośbą o dofinansowanie do zakupu samochodu. Dodał, że 

pismo było omówione na posiedzeniach komisji i wniosek uzyskał pozytywną opinię 

Radnych. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Legan poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
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Ad. 6a. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej 

w Różankach im. Jana Pawła II wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach im. 

Jana Pawła II; 
Kierownik Bożena Popowska - omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną 

opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Grażyna Kaźmierczak – odczytała pismo, jakie 

wpłynęło od Radnej Katarzyny Chmiel, Grażyny Kaźmierczak i Radnego Jarosława 

Szylińskiego, dotyczącego prośby o ponowne przemyślenie koncepcji przekształcenia 

Zespołu Szkół w Różankach. Radni uważają, że przedszkole w obecnym kształcie  

dobrze funkcjonuje. Natomiast jeżeli przekształcenie jest niezbędne, Radni proponują, 

aby utworzyć przedszkole w Różankach z oddziałem w Wojcieszycach. Pismo stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przypomniał, że na ostatniej sesji Rada 

Gminy podjęła uchwałę intencyjną zmierzającą do utworzenia przedszkola w Wojcieszycach. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – uznał, że podjęta na poprzedniej sesji uchwała ma 

charakter intencyjny i nic nie stoi na przeszkodzie, aby zmienić zapisy w kolejnych uchwałach, 

polegające na zmianie siedziby przedszkola z Wojcieszyc na Różanki. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Grażyna Kaźmierczak – odczytała pismo Wojewody 

Lubuskiego informujące, że uchwała Rady Gminy Kłodawa Nr XXV/199/13 z dnia 20 lutego 

2013r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Różankach im. Jana Pawła II 

wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Różankach im. Jana Pawła II została podjęta z 

naruszeniem prawa polegającym na błędnym sformułowaniem § 1 uchwały. Pismo stanowi 

załącznik do protokołu. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że wykona zadanie zgodnie z uchwałą podjętą 

przez Radę Gminy. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – uważa, że ekonomia i warunki administracyjne powinny 

zadecydować o tym gdzie będzie się znajdowała siedziba przedszkola. 

 

Radny Andrzej Korona –  uważa, że nie powinno się kierować względami prestiżowymi a 

racjonalnymi. Dodał, że przedszkole w Wojcieszycach znajduje się w odrębnym budynku a 

przedszkole w Różankach w wyodrębnionej części budynku Zespołu Szkół w Różankach. 

Przypomniał, że Radni są związani uchwałą od chwili jej podjęcia. Dodał, że argument 

dotyczący złego stanu nawierzchni, jest irracjonalny, ponieważ dotyczy obu miejscowości. 
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Radny Jan Kubera – uważa, że takie pismo powinno zostać skierowane do Radnych 

wcześniej, żeby była możliwość jego przeanalizowania. Radny złożył wniosek o zakończenie 

dyskusji i przystąpienie do głosowania. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – przytoczyła słowa Mecenasa Grzesiowskiego, dotyczące 

traktowania uchwały z dnia 20 lutego 2013r. jako intencyjnej, co oznacza, że jeżeli zostaną 

wprowadzone zmiany techniczne (zmiana siedziby), to nie spowodują one zatrzymania procesu 

oddzielenia przedszkoli od Zespołu Szkół w Różankach.  

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – powiedział, że jeżeli dobrze rozumie intencje Radnych, to 

ta zmiana jest dopuszczalna. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że argument w piśmie Radnych, dotyczący stanu 

nawierzchni drogi Różanki – Wojcieszyce jest zasadny, ponieważ do przedszkola będą 

dojeżdżały dzieci z Santoczna, Zdroiska i Rybakowa, których rodzicom, załatwiającym sprawy 

administracyjne w przedszkolu, łatwiej będzie dojechać do Różanek niż Wojcieszyc. Odnośnie 

zaplecza przedszkola, dodała, że jest budowana sala wiejska, co oznacza, że zwolnią się 

pomieszczenia po dotychczasowej świetlicy, które będzie można wykorzystać jako zaplecze 

dla przedszkola.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Jana Kubery dotyczący zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

głosy za – 10 

głosy przeciw – 3 

głosy wstrzymujące się – 1. 

 

Radna Bożena Adamczak – zwróciła uwagę, że w treści i tytułach uchwał nazwa 

przedszkola, szkoły powinna być zapisana przed miejscowością  np. Zespół Szkół im. 

Jana Pawła II w Różankach. 

 

Wójt Gminy Kłodawa – wprowadziła autopoprawki do projektów uchwał, polegające 

na zmodyfikowaniu zapisów wskazanych przez Radną Adamczak. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie przyjęcie 

projektu uchwały z wprowadzonymi poprawkami.. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 9 

Głosy przeciw – 3 

Głosy wstrzymujące się – 2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/204/13. 

 

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pn. 

„Przedszkole w Wojcieszycach”; 
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Kierownik Bożena Popowska - omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną 

opinię Komisji na temat projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 9 

Głosy przeciw – 3 

Głosy wstrzymujące się – 2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/205/13 

 

Ad. 6c. Podjęcie uchwały w sprawie nadania aktu założycielskiego „Przedszkola 

w Wojcieszycach”; 
Kierownik Bożena Popowska - omówiła projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną 

opinię Komisji na temat projektu uchwały. 

 

Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 9 

Głosy przeciw – 4 

Głosy wstrzymujące się – 1 

Uchwałą została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/206/13. 

 

Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Przedszkolu w Różankach. 

Projekt uchwały został wycofany z porządku obrad. 

 

Ad. 6e. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla 

miejscowości Kłodawa – osiedle Marzeń; 
Kierownik Jerzy Jesis - omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 pod głosowanie projekt uchwały. 
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 14 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/207/13. 

 

Ad. 6f. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Mironice; 
Kierownik Jerzy Jesis - omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 14 

Głosy przeciw –0 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/208/13. 

 

Ad. 6g.Podjęcie uchwały w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów 

i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Kłodawa; 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 pod głosowanie projekt uchwały. 

 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 14 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/209/13. 
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Ad. 6h. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kłodawa oraz warunków i zasad 

korzystania  

z tych obiektów; 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski - omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 14 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwałą została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/210/13. 

 

Ad 6i. Podjęcie uchwały w sprawie ograniczenia zakresu świadczenia usług 

przewozowych na terenie gminy Kłodawa w ramach Porozumienia Komunalnego 

z dnia 28.12.1992r.; 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski - omówił projekt uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za – 13 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/211/13. 

 

Ad. 6j. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 

2013 rok. 

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - omówiła projekt uchwały. 
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel - 

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 – powiedział, że ten projekt uchwały jest sprzeczny z zapisami w 

Statutach Sołectw, który mówi o tym, że środki dla sołectw przyznawane są proporcjonalnie do 

ilości mieszkańców. Radny zaproponował, aby nie przyjąć przedłożonego projektu uchwały, 

tylko opracować nowy schemat podziału środków dla sołectw. Dodał, że przekazał 

Przewodniczącemu kilka algorytmów podziału, które mogą być punktem wyjściowym do 

podziału środków. 

 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że Radni i Sołtysi zaakceptowali dotychczasowy 

podział środków i zaapelował o to, żeby tak zostało. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że kwestię proporcjonalności należy traktować 

w odniesieniu do miejscowości, a nie mieszkańców. Dodała, że podział środków w 

przeliczeniu na mieszkańca byłby krzywdzący dla mniejszych miejscowości. 

 

Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za – 10 

Głosy przeciw – 1 

Głosy wstrzymujące się – 1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/212/13. 

 

Ad. 6k. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu porządku i utrzymania  

czystości na terenie Gminy Kłodawa. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – poinformowała, że Wojewoda Lubuski zaskarżył uchwałę 

Rady Gminy Kłodawa z dnia 28 grudnia w sprawie przyjęcia regulaminu porządku i czystości 

na terenie Gminy Kłodawa. Dodała, że projekt uchwały w obecnym kształcie był 

konsultowany z Wojewodą w celu wyeliminowania błędów prawnych. Wójt przypomniała, że 

Radni otrzymali w dniu wczorajszym projekt uchwały, jednak w trakcie dzisiejszego 

nieformalnego spotkania w sprawie regulaminu zostały naniesione zmiany (Wójt rozdała 

Radnym projekt uchwały po wprowadzonych zmianach) Poprosiła o naniesienie jeszcze jednej 

zmiany polegającej na dopisaniu przed § 19 zapisu „Rozdział XI Przepisy końcowe”. Poprosiła 

o przyjęcie uchwały w przedstawionym kształcie, aby móc ogłosić przetarg na realizację 

zadania. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz –  powiedziała, że jeżeli w uchwale powołuje się na odrębne 

przepisy to powinny być one zacytowane. Poprosiła o przedłożenie dokumentu, o którym 

mowa w § 3 pkt 6 projektu uchwały. 

Komentarz [k2]: kto nie głosował??? 
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Radny Andrzej Korona – zgłosił szereg uwag do projektu uchwały. Dodał, że zapisy 

powinny być sformułowane w sposób czytelny dla mieszkańców, co nie ma miejsca w 

przedstawionym dokumencie. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – poprosił o niewprowadzanie zmian do projektu uchwały, 

ponieważ mogą one skutkować unieważnieniem dokumentu przez Wojewodę. 

 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że również ma wiele uwag do projektu uchwały, ale 

poprosił o jego przyjęcie aby nie blokować ogłoszenia przetargu. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła o udostępnienie Radnym warunków przetargu, 

przed jego ogłoszeniem. Zapytała na jaki okres czasu jest ogłaszany przetarg. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że cały czas trwają prace nad specyfikacją i 

po ich zakończeniu zostanie udostępniona Radnym, a przetarg zostanie ogłoszony na 1,5 roku. 

 

Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę, że Mecenas podpisał się pod dokumentem, w 

którym jest mowa o tym, że wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. Wskazał kolejne 

błędy w projekcie uchwały, które w jego opinii naruszają ustawę śmieciową. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że błąd wskazany przez Radnego Koronę 

był „literówką” i w dokumencie rozdanym dziś Radnym już go nie ma. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – ustosunkował się do uwag Radnego Korony 

i dodał, że uchwała jest zgodna z ustawą. 

 

Radny Jan Kubera – złożył wniosek o zakończenie dyskusji, przystąpienie do głosowania i 

prowadzenie równoległych prac nad korektą punktów spornych. 

 

Radny Andrzej Korona – nie zgodził się z wnioskiem Radnego Kubery i zgłosił wniosek 

przeciwny. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek Radnego 

Kubery. 

Głosy za zakończeniem dyskusji – 10 

Głosy przeciw – 2 

Głosy wstrzymujące się – 3. 

Dyskusja została zakończona. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt uchwały pod głosowanie z 

autopoprawką naniesioną przez Wójta Gminy polegającą na dopisaniu „Rozdział XI- Przepisy 

końcowe” 

W głosowaniu udział wzięło 15  radnych. 
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Głosy za – 12 

Głosy przeciw --3 

Głosy wstrzymujące się -0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXVII/213/13. 

 

Radny Andrzej Korona – zgłosił zdanie odrębne. Powiedział, że przegłosowanie 

przez większość Rady Gminy Kłodawa projektu uchwały, który zawiera ewidentne  

wady prawne z pełną świadomością, że te wady tam istnieją jest działaniem 

nieodpowiedzialnym i jest sprzeniewierzeniem się obowiązkom radnego, ponieważ 

ślubowaliśmy obowiązki radnego wykonywać rzetelnie. Radny uważa, że to działanie 

jest działaniem na szkodę Gminy Kłodawa.  

Następnie dodał, że przegłosowana została uchwała, która w nagłówku ma numer 

XXVII/203/136. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – powiedział, że nie jest to istotny błąd, ponieważ 

Rada uchwala treść uchwały, a nie jej numer, który zgodnie z ewidencją jest nadawany 

po uchwaleniu uchwały. Dodał, że wpisany numer jest oczywistą pomyłką pisarską i 

zaproponował, aby przegłosować, że podjęta uchwała ma numer XXVII/213/13. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie 

potwierdzenie nadania uchwale Rady Gminy Kłodawa w sprawie regulaminu 

porządku i utrzymania czystości na terenie Gminy Kłodawa numeru XXVII/213/13 i 

potraktowanie numeru wskazanego przez Radnego Koronę jako oczywistą pomyłkę 

pisarską.  

Głosy za – 12 

Głosy przeciw 2 

Głosy wstrzymujące – 0. 

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Bożena Adamczak – podziękowała za odpowiedź na interpelację złożoną dwa 

dni temu. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – zapytała, kiedy powstanie plac zabaw przy 

przedszkolu w Różankach, poprosiła o naprawę fragmentu drogi powiatowej przy 

zjeździe z drogi krajowej w Zdroisku i rozwiązanie problemu widoczności przy 

wyjeździe z przedszkola na drogę główną. Podziękowała Dyrektorowi GOK-u za 

współpracę. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – udzielił odpowiedź na zadane pytania. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła Kierownik Wójcik o odpowiedź na pismo 

złożone do GOPS w dniu 15 lutego. Zapytała, czy są wpłaty na konto UG Kłodawa w 

formie darowizny od przedsiębiorców, do których zwracała się z prośbą o 

dofinansowanie stworzenia placu zabaw w Różankach. Dodała, że na sesji w dniu 20 
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lutego zgłaszała pilną potrzebę naprawy remontu dróg powiatowych i otrzymała 

odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp., z której nic nie wynika, w 

związku z czym ponowiła interpelację dotyczącą remontu dróg: Różanki – 

Wojcieszyce - Kłodawa; Różanki Janczewo; ul. Kasztanowa w Różankach. 

Poinformowała, że nie dostała odpowiedzi na interpelację dotyczącą ścieżki 

rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 22, która miała być przekazana do Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zapytała, kiedy nastąpi zamontowanie 

dodatkowej lampy na boisku w Różankach. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski  i Kierownik Bożena Wójcik – udzielili 

odpowiedzi na zadane pytania. 

 

Radny Andrzej Korona – zapytał, na jakiej podstawie Związek Celowy Gmin uchyla 

uchwały Rad Gmin i czy Wójt Gminy zamierza zatrudnić zastępcę na czas 

nieobecności Sekretarza. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – poprosiła, aby przy opracowywaniu przetargu 

dopilnować aby przebieg trasy 111 nie uległ zmianie. 

 

Radny Jarosław Szyliński – odnośnie kwestii dojazdów poprosił, aby traktować 

mieszkańców jednakowo. Wyjaśnił, że Santoczno i Rybakowo mają najwyższe ceny 

biletów i żadnego kursu w weekend. 

 

Radny Jan Kubera – poprosił, aby wystosować pisma do Policji z prośbą o 

zwiększone patrole w okresie letnim, a zwłaszcza dopilnowanie, aby rowerzyści 

korzystali ze ścieżki rowerowej. 

 

Radny Gerard Bieryło – powiedział, że Łośno w weekend również nie ma żadnych 

kursów. 

 

Radny Czesław Konieczuk – przychylił się do wniosku Radnego Kubery odnośnie 

ścieżek rowerowych. Dodał, że zastanawia się nad celowością budowy ścieżek 

rowerowych. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak i Kierownik Andrzej Kwiatkowski udzielili 

odpowiedzi na zadane pytania. 

 

W związkiem z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 

Legan zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski. 
Sołtys wsi Różanki – Szklarnia  Zofia Kłos – Gryska – odnośnie spraw 

komunikacyjnych powiedziała, że mieszkańcy Szklarni nie są zadowoleni z przebiegu 

sytuacji. Przypomniała, że centrum życia Szklarni obraca się wokół Gorzowa. Dodała, 
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że odnośnie relacji Wojcieszyce – Szklarnia, to Szklarnia została najbardziej 

poszkodowana, a wojna internetowa rozpętana przez Wojcieszyce jest mocno 

irytująca. Powiedziała, że niezbędne jest spotkanie rad sołeckich. 

 

Sołtys wsi Wojcieszyce Regina Korona – wyjaśniła powody nastrojów panujących 

wśród mieszkańców Wojcieszyc. Omówiła treść korespondencji z Wójtem Gminy 

Kłodawa dotyczącej komunikacji. 

 

Radny Andrzej Korona – w uzupełnieniu wypowiedzi pani Sołtys poprosił o 

dołączenie do protokołu następujących pism: 

1. Uchwała Zebrania Wiejskiego mieszkańców wsi Wojcieszyce z dnia 25 marca 

2013roku. 

2. Uchwała Rady Sołeckiej w Wojcieszycach w sprawie nowych zasad 

funkcjonowania komunikacji autobusowej z dnia 14 marca 2013. 

3. Stanowisko Rady Sołeckiej wsi Wojcieszyce w sprawie pisma Wójta Gminy z 

dnia 10 kwietnia 2013r. 

Radny poprosił, aby każdy z radnych otrzymał powyższe dokumenty. 

 

Radny Jan Kubera – zwrócił uwagę, że Rada Sołecka nie ma kompetencji, aby móc 

podejmować uchwały i jest tylko organem doradczym. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – wyraziła opinię, iż nie popiera zmiany  przebiegu tras 

kursów zaproponowanych przez Wojcieszyce. Radna uważa, że wyrażenie zgody na 

warunki zaproponowane przez Wojcieszyce spowodują wzrost kosztów dla dwóch 

miejscowości Różanek i  Różanek – Szklarni. 

 

Sołtys wsi Wojcieszyce Regina Korona – zapytała, jak w roku bieżącym planowane 

będzie koszenie traw i jakie jest rozłożenie pracowników interwencyjnych w 

poszczególnych miejscowościach. Zwróciła uwagę, że na drodze powiatowej z 

Wojcieszyc do Gorzowa na poboczu leży hałda śmieci i poprosiła zwrócenie się do 

powiatu z prośbą o ich uprzątnięcie. Poinformowała, że 3 maja będzie festyn w 

Wojcieszycach i poprosiła o postawienie kilku ławek na tą okoliczność oraz kilka flag 

na czas uroczystego przemarszu.  

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – udzielił odpowiedzi na powyższe pytania. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że ma nadzieję, iż dyskusja na temat 

komunikacji przyczyni się do tego, aby obiektywnie spojrzeć na wszystkie 

miejscowości, nie tylko Wojcieszyce. 

 

Po dalszej dyskusji na temat funkcjonowania PKS ustalono termin spotkania Rad 

Sołeckich z Wójtem w dniu 06 maja o godzinie 18.00 w szkole w Różankach. 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przypomniał, że 30 kwietnia upływa 

termin składania oświadczeń majątkowych.  

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad XXVII  Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – podziękował wszystkim za przybycie i 

zamknął obrady XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Andrzej Legan 
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