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Protokół z XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 09 października 2013r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

 

Proponowany porządek obrad na XXXII sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

3. Informacja Wójta Gminy na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 

I półrocze 2013 roku. 

4. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat realizacji zadań oświatowych Gminy 

Kłodawa za rok szkolny 2012/2013. 

5. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat prac na drogach gminnych w I półroczu 

i planach na drugie półrocze 2013. 

6. Uchwalenie uchwał w sprawach:  

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla 

obrębu Santocko; 

b) wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa; 

c) odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy 

Kłodawa; 

d) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie; 

e) zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr X/58/11 w sprawie opłat za świadczenia 

przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa; 

f) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013; 

g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013-2020; 

h) przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

i)wyrażenia woli współdziałania Gminy Kłodawa z Powiatem Gorzowskim w celu realizacji 

przedsięwzięć związanych z remontem odcinka drogi powiatowej nr 1408F w Rybakowie 

oraz remontem zatoki autobusowej położonej w ciągu drogi powiatowej nr 1405F w Lipach; 

j) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej 

w obrębie wsi Zdroisko gmina Kłodawa; 

k) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 

ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 

7. Interpelacje i zapytania radnych. 

8. Wolne wnioski. 

9. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Kłodawa. 

  

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXXII 

Sesji Rady Gminy Kłodawa.  
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Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obradach XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 Radnych, w 

związku  z czym Sesja jest prawomocna aby móc podejmować uchwały. 

W obradach XXXII Sesji nie uczestniczyła Radna Wioletta Mazur. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do porządku obrad. 

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

projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania Gminy Kłodawa z Powiatem 

Gorzowskim w celu realizacji przedsięwzięć związanych z remontem odcinka drogi 

powiatowej nr 1408F w Rybakowie oraz remontem zatoki autobusowej położonej w ciągu 

drogi powiatowej nr 1405F w Lipach, ponieważ ustalenia w tej kwestii uległy zmianie.  

Poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad w to miejsce projektu uchwały w sprawie 

pozbawienia kategorii drogi powiatowej w miejscowości Zdroisko.  Poprosiła również o 

przeniesienie punktu 6 na początek obrad, ponieważ na czas musiały być dostarczone 

dokumenty związane z otrzymaniem dotacji na zdjęcie azbestu z wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska w Zielonej Górze. 

Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę na punkt 6 b i c. Zapytał czy chodzi o jedną sprawę 

czy o dwie różne. Jeżeli chodzi o jedną sprawę to  dlaczego są dwa podpunkty.  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – odpowiedział, że jest to kwestia prawna. 

Jeżeli zostanie podjęta uchwała podpunktu „b”, to uchwała podpunktu „c” staje się 

bezprzedmiotowa.  Natomiast gdy uchwała w podpunkcie „b” nie przejdzie, to nastąpi 

przejście do uchwały w podpunkcie „c”. Rada musi zająć konkretne stanowisko. 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – powiedział, że to dotyczy kwestii prawnej i pomysł z 

dwiema uchwałami to jest jego inicjatywa. Dodał, że wynika to z orzecznictwa sądów 

administracyjnych. Następnie przytoczył treść wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie. 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że nie przekonuje go wyjaśnienie Pana Mecenasa. 

Jego zdaniem nie jest to kwestia prawna, tylko kwestia kultury politycznej. Rada do tej 

sprawy powinna się ustosunkować niezwłocznie, a nie po trzech miesiącach. Wyjaśnił, że 

przyjęcie wniosku oznaczałoby, że Rada się do niego przychyla, natomiast nieprzyjęcie 

oznaczałoby, że Rada się do niego nie przychyla. Powiedział, że nie widzi  potrzeby aby 

zgłaszać dwa projekty uchwał. Dodał, że ma tu miejsce również kwestia merytoryczna 

polegająca na tym, że do dwóch wzajemnie się wykluczających uchwał jest jedno 

uzasadnienie, które pasuje tylko do projektu uchwały o treści negatywnej. Radny złożył 

wniosek   aby wykreślić podpunkt „c” i poddać pod głosowanie projekt uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa.  

Radna Bożena Adamczak - powiedziała, że zwrot „wyrażenie zgody” pojawia się w 

propozycjach innych uchwał. Jeżeli wyrażanie zgody będzie formułowane zawsze „za” lub 

„przeciw” to może do wszystkich uchwał będzie to stosowane. 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – odpowiedział, że są to uchwały, które na 

komisjach w sposób jednoznaczny zostały ocenione w sposób pozytywny. Dodał, że projekt 

uchwały dotyczący Pani Radnej jest innej kategorii.  

Radna Grażyna Zienkiewicz – zwróciła się do Pana Przewodniczącego mówiąc, że jego 

zachowanie już na początku sesji zakrawało na kpinę. Powiedziała, że zgłaszane jest od 

długiego czasu, że Rada pracuje na pół gwizdka. Radna uważa, że jest tyle problemów w 

Gminie, że  Sesje powinny się  odbywać  znacznie częściej. Wszystkie te uwagi do 

Przewodniczącego nie trafiają. Radna zwróciła uwagę  aby  uchwała  była  zawsze w ten sam 

sposób podana. Zwróciła się do Mecenasa, zadając pytanie czy Radę Gminy obowiązuje KPA 

w sprawie terminowości załatwiania spraw. 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – odpowiedział, że w jego ocenie nie obowiązuje KPA, 

ponieważ Rada nie jest organem administracyjnym rozpoznającym sprawę w postępowaniu 

administracyjnym. 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła Mecenasa o opinię na piśmie w tej sprawie, że 

Rada Gminy nie musi się stosować do żadnych terminów. Radna zapytała, dlaczego projekt 

uchwały przez trzy miesiące nie trafił na komisję i sesję. Radna poprosiła w ramach porządku 

obrad  aby wszystkie uchwały traktować jednakowo.  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie poprawkę radnego 

Korony w sprawie wykreślenia z porządku obrad podpunktu „c” w sprawie odmowy 

wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa.              

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

 Głosy za:  3 

 Głosy przeciw: 7 

 Głosy wstrzymujące się: 3  

 Wniosek został odrzucony. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie wniosek 

Pani Wójt w sprawie wykreślenia podpunktu „i” . 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:  14 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 

Kolejnym wnioskiem poddanym pod głosowanie był wniosek Pani Wójt w sprawie 

wprowadzenia w miejsce wykreślonej  uchwały  projektu  uchwały  w  sprawie pozbawienia 

kategorii drogi powiatowej w miejscowości Zdroisko. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:  14 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie wniosek 

Pani Wójt, aby punkt 6 stał się punktem 2. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
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Głosy za:  14 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzonymi poprawkami. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:  12 

Głosy przeciw: 2 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad.1d.Pprzyjęcie protokołu z XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poprosił o dopisanie  na stronie 24, po 

wypowiedzi Radnej Justyny Piotrzkiewicz zdania „ zgłosiła się sołtys Chwalęcic i 

potwierdziła, że to słyszała.” 

 

Radna Bożena Adamczak – poprosiła o dopisanie na stronie 3, że podziękowania Panu 

Julianowi Banickiemu złożyli również radni Gminy Kłodawa. Na stronie 19 i 20 poprosiła o 

zapisanie nazwiska „ Tomasz Surdacki” przy zwrocie „Pracownik PWiK.” 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – poprosiła o dopisanie w swojej wypowiedzi czasownika 

„należy.”  

 

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

Legan poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:  12 

Głosy przeciw: 2 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Protokół  został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2.  Uchwalenie uchwał w sprawach:  

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa 

dla obrębu Santocko. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – powiedział, że przyszło już z Ministerstwa wyłączenie z produkcji 

rolnej gruntów, więc proceduralnie  wszystko zostało domknięte. 

 

Radny Czesław Konieczuk – poprosił o zmniejszenie opłaty adiacenckiej z 30% na 20%. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – przychyliła się do wniosku Radnego, i wprowadziła jako  

autopoprawkę tę zmianę. Dodała, że wszystkie obręby traktowaliśmy jednakowo. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła Panią Wójt i Kierownika Jesisa o nieuwstecznianie 

Chwalęcic, bo nakazanie ludziom budowania szamb w XXI wieku to jest uwstecznianie. 

Poprosiła aby takich knotów dla Chwalęcic nie szykować. Dodała, że w Santocku zakaz 

budowy przydomowych oczyszczalni ścieków to jest knot prawny. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – poprosiła Pana architekta  aby się wypowiedział w sprawie 

wniosku Pani Radnej. 

 

Pan Ropela– powiedział, że ta kwestia od samego początku budziła wątpliwości. Założenia 

które  były,  z góry były skazane na niepowodzenie. W dalszej wypowiedzi Pan Ropela 

ustosunkował się do wniosku Radnej Zienkiewicz. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – odczytała pismo od Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska Jana Rydzanicza, który zajął swoje stanowisko w tej sprawie. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że w Polsce obowiązuje dwuinstancyjność, 

która jest niewygodna dla biura projektów, które szykuje plan. Mamy prawo odwołać się od 

decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dodała, że nigdy nie będzie 

kanalizacji w takiej zabudowie jak Santocko, Kłodawa czy Chwalęcice z uwagi na to, że jest 

to wieś.  Domy są oddzielone od siebie w sposób znaczny i nikt nie będzie budował do  nich  

kanalizacji.  Radna  poprosiła aby takiego knota prawnego nie uchwalać dla Chwalęcic. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że na komisji komunalnej w czerwcu było mówione, 

że grozi nam uchwalenie kolejnego bubla. Była podejmowana rozmowa o stanowisku 

zajmowanym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, które jest nieracjonalne i 

niedające się merytorycznie uzasadnić. Już wtedy był poruszany temat o potrzebie odwołania 

się od decyzji Dyrektora. Odczekano parę miesięcy i wprowadzono projekt  który komisja 

uznała za wadliwy. Radny zaproponował  aby wystąpić z odwołaniem od stanowiska 

Dyrektora. Dodał, że jeżeli odwołanie będzie skuteczne, to nie będzie trzeba się już 

odwoływać  w sprawie Kłodawy, Chwalęcic, Różanek czy Wojcieszyc. Idiotyzmem jest 

funkcjonowanie szamb i doprowadzanie kanalizacji np. do osady leśnej, skoro istnieje 

sprawdzone i stosowane na świecie rozwiązanie w postaci przydomowych oczyszczalni 

ścieków. 

 

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

Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały.   

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  

Głosy za: 6 

Głosy przeciw: 3 

Głosy wstrzymujące się: 5 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/240/13. 

 

Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy 

i płacy Radnej Rady Gminy Kłodawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przedstawił zmiany naniesione w 

uzasadnieniu projektu uchwały. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że według niej jest nieuczciwym brać pieniądze 

za coś czego się nie robi. Nie można czerpać żadnych korzyści z tego, że pełni się funkcję 

Radnego. 

 

Radna Andrzej Korona – powiedział, że będziemy musieli wybrać pomiędzy postawą 

obywatelską która nakazuje nam przestrzegać prawa, a postawą   koleżeńską  która może 

prowadzić do wykroczenia poza prawo. Radny stwierdził z przykrością, że nie ma przesłanek 

które by uzasadniały odrzucenie tego wniosku. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – zwróciła uwagę Radnemu Koronie że opowiedzenie się za 

przyjęciem projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody nie jest „kolesiostwem”. Radna 

przytoczyła 3 Wyroki Sądu stanowiące o tym, iż Rada Gminy ma suwerenne prawo do 

odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków wynagrodzenia. Pierwszy wyrok Naczelnego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie z  22 maja 2012 roku mówi, że:  „ Sąd zwrócił uwagę 

że przepisu artykułu 25 ustawy ust 2 ustawy o samorządzie gminnym nie można 

interpretować w taki sposób, że Rada musi wyrazić zgodę na rozwiązanie stosunku pracy z 

Radnym jeżeli pracodawca nie stawia mu zarzutów związanych z wykonywaniem mandatu 

radnego. Na mocy powołanego przepisu zostało bowiem przyznane Radzie Gminy suwerenne 

prawo odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie lub zmianę stosunku pracy z radnym”. Drugi 

wyrok z 17 września 2007 roku Sądu Najwyższego stanowi, że: „Decyzją o wyrażeniu zgody 

na rozwiązanie stosunku pracy z radnym pozostawiono dyskrecjonalnej ocenie samej Rady,  

która swobodnie decyduje czy zgody takiej udzielić czy też nie”, „Ochrona trwałości pracy 

radnego zagwarantowana ustawą o samorządzie gminnym obejmuje, zgodnie z dosłownym 

brzmieniem art. 25 ust. 2  ustawy o samorządzie gminnym, wszystkie formy nawiązania 

stosunku pracy (umowę o pracę, powołanie, mianowanie, wybór) oraz wszystkie formy 

rozwiązania stosunku pracy (wypowiedzenie, rozwiązanie bez wypowiedzenia, 

wypowiedzenie zmieniające) Zarówno gramatyczna, jak i celowościowa wykładnia tego 

przepisu  przemawiają za uznaniem, że szczególna ochrona trwałości stosunku pracy radnego 

obejmuje także tych radnych, którym pracodawca zamierza wypowiedzieć warunki pracy i 

płacy, ponieważ wypowiedzenie zmieniające (art. 42 kodeksu pracy) może zawsze prowadzić 

do definitywnego rozwiązania umownego stosunku pracy”. Radna dodała, że jest jedna 

sytuacja opisana w art. 25 ust. 2 ustawy o  samorządzie gminnym, kiedy Rada nie może 

swobodnie decydować a musi odmówić wyrażenia zgody. Ponadto  w tym przypadku została 

naruszona zasada współżycia między pracodawcą a pracownikiem ponieważ Pani Radna 

zawarła porozumienie zmieniające z pracodawcą (pracodawca nie występował do Rady 

Gminy o wyrażenie zgody), w którym zgodziła się na degradację, ponieważ pracodawca 

zgodził się na zachowanie warunków wynagrodzenia bez zmian. Uważa, że pracodawca 

zachowuje się nie fair, ponieważ teraz po czasie występuje  o zmianę warunków 

wynagrodzenia. 

 

 

Radna Justyna Kowalska – powiedziała, że bulwersuje ją zachowanie koleżanki 

Zienkieiwcz, która tłumaczy że jest to niesłuszne i  nieprawne. Przypomniała, że  w 

poprzedniej kadencji  kolega był w takiej samej sytuacji i wszyscy zagłosowali za nim.. 

 

Radna Andrzej Korona – podziękował Radnej Piotrzkiewicz za przytoczenie dwóch 

wyroków i stwierdził że one nie mają nic wspólnego ze sprawą. Powiedział, że nie zaprzeczał 

że Rada może podjąć pozytywną jak i negatywną decyzję w tej sprawie. W żadnym wypadku 

nie chce aby Rada zastępowała Sąd Pracy. Nie jest naszą sprawą zajmowanie stanowiska w 

sprawie czy słusznie, czy niesłusznie zmieniono Radnej stanowisko. Musimy odpowiedzieć 
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sobie na pytanie czy jest rzeczą słuszną chowanie się za funkcję Radnego po to aby 

otrzymywać płace dyrektorskie nie pracując na dyrektorskim stanowisku. Radna Kowalska 

powiedziała, że to nie my płacimy wynagrodzenie, ale płacone jest między innymi z naszych 

podatków, jest to kwestia gospodarowania publicznym groszem. Dodał, że my jesteśmy 

mandatariuszami, nam powierzono mandaty, i każdy z nas musi być przygotowany na  

odpowiedź  dlaczego  głosował tak a nie inaczej. Nie powinniśmy się chować za szczątkowy 

immunitet jaki przysługuje Radnemu. Mamy obowiązek aby sobie jak i naszym wyborcom 

odpowiedzieć  na pytanie dlaczego podjęliśmy taka decyzję. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że wobec wyborców musimy być jak 

najbardziej wiarygodni i musimy im odpowiedzieć, że głosujemy zgodnie z tym co zostało 

zawarte w porozumieniu pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, tak jak pracodawca obiecał. 

Powiedziała Radnemu Koronie, że przytacza przykłady bardzo skrajne, nie pasujące do 

sytuacji. Radna wnioskowała o zamknięcie dyskusji, ponieważ na Komisjach to było 

omawiane. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że z wielką ulgą wysłuchała wywodu  

skonstruowanego przez Radnego Koronę, ponieważ dostrzegła że między sytuacją którą nam 

zobrazował Radny a naszą dzisiejszą nie ma za grosz analogii. Na Komisji Oświaty sprawa 

nie była do końca znana bo nie było Radnej, której projekt uchwały dotyczy, natomiast na 

Komisji Budżetu sprawa przybrała inny wymiar. Radna uważa, że pracodawca nie zachował 

się uczciwie w lutym 2011, ponieważ zadeklarował pozostawienie wynagrodzenia bez zmian, 

a teraz się z tego wycofuje. Dodała, że zapis w uchwale jest bardzo kontrowersyjny, ponieważ 

otwiera furtkę do kolejnych zmian a praca jest największą wartością i należy jej bronić. 

 

Radny Jan Kubera – poprosił, aby nie śmiać się jeden z drugiego, a na argument 

odpowiadać argumentem.  Na każdej Komisji nad tymi projektami uchwał debatowano bardo 

długo i wszyscy mają to już w głowach poukładane. Radny złożył wniosek formalny o 

zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie wniosek formalny 

zgłoszony przez Radnego Kuberę  w sprawie zamknięcia dyskusji i przystąpienia do 

głosowania.  

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.  

Głosy za: 7 

Głosy przeciw: 4 

Głosy wstrzymujące się: 1 

Radna Chmiel nie brała udziału w głosowaniu. 

Wniosek formalny został przyjęty. 

 

Radny Andrzej Korona – poinformował o stanowisku zajętym przez Komisję Oświaty. W 

razie zajęcia pozytywnego stanowiska przez Radę, to stanowisko nie mogło by zostać 

zinterpretowane prze pracodawcę w ten sposób, że Rada zgadza się na każdą zmianę 

warunków pracy i płacy, w tym zaproponowania zainteresowanej stanowiska młodszego 

referenta. W związku z tym Komisja przyjmując większością głosów wniosek o wrażenie 

zgody jednocześnie zaproponowała uzupełnienie projektu uchwały w §1. Radny w dalszej 

wypowiedzi przytoczył treść tego paragrafu po zmianie. 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszona 

przez Radnego Koronę w imieniu Komisji Oświaty polegająca na dopisaniu do §1 zdania 

„polegający na wygaśnięciu dodatku funkcyjnego.” 

W głosowaniu udział wzięło 13 Radnych. 

Głosy za: 5 

Głosy przeciw: 7 

Głosy wstrzymujące: 1 

Wniosek zgłoszony przez Radnego Koronę nie został przyjęty. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.  

Głosy za: 4 

Głosy przeciw: 8 

Głosy wstrzymujące się: 1 

Radna Chmiel nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

Ad.c. Odmowy wyrażenia zgody na zmianę warunków pracy i płacy Radnej Rady 

Gminy Kłodawa. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.  

Głosy za: 8 

Głosy przeciw: 4 

Głosy wstrzymujące się: 1 

Radna Chmiel nie brała udziału w głosowaniu. 

Uchwał a została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXII/242/13. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – poprosiła o przerwę ze względu na obecność mieszkańców 

Chwalęcic w sprawie odbywającego się remontu drogi powiatowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan –  zaproponował aby wprowadzić zmianę w 

porządku obrad i wprowadzić informację o realizacji inwestycji drogi powiatowej Chwalęcice 

– Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie wprowadzenie 

zmiany w porządku obrad. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.  

Głosy za: 14 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Zmiana w porządku obrad została przyjęta jednogłośnie. 

 

Mieszkaniec Chwalęcic Władysław Kowal – poruszył temat zjazdów  które nie prowadzą 

do bram tylko pod ukos i  są usytuowane niżej lub wyżej  od ulicy. Zapytał dlaczego tak jest. 

 

Naczelnik Paweł  Tokarczuk – odpowiedział, że nowo wybudowane zjazdy maja jednakową 

szerokość i długość. Nie są uwzględnione parametry bram, bo wówczas każdy zjazd byłby 

inny. Ze względu na ograniczone koszty finansowe tak to zostało wykonane. Aby umożliwić 

bezpieczny wjazd do posesji, będzie podsypane kruszywo na krótkim odcinku. Dyrektor 

podkreślił że zjazdy nie będą budowane do bramy. 
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Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że z tymi zjazdami to jest porażka. Radna 

przeszła przez całą ulicę i od mieszkańców słyszała tylko negatywne opinie. Przy wjeździe do 

Państwa Madej wjazd do bramy przesunięty jest o 1,5 metra. Przy trzech posesjach zjazdy nie 

zostały naniesione w planach, jest tam stara nakładka ażurowa i zjazdy są teraz o 8 cm niżej. 

Radna zapytała się jak to zrobią  aby droga i zjazdy były na takim samym poziomie i czy ktoś 

temu wszystkiemu się przyglądał zanim projektant wszedł robił  plany. Dodała, że są 

przypadki gdy gospodarz zrobił zjazd na „dziko.” Firma nie zrobi tego zjazdu, ponieważ 

mieszkaniec tego faktu nie zgłosił. Czy Urząd w tym przypadku nie jest od  tego aby wyjść 

mieszkańcom na przeciw. W jednym miejscu  studzienka wystaje do tego stopnia, że 

kierowca musi ją omijać. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk  - zgodnie z planem budowlanym lokalizacja w pasie 

drogowym zjazdów nie jest elementem drogi, wymaga pozwolenia na budowę. Budowa, 

utrzymanie i remont należy do właściciela posesji. Dyrektor zapytał się na jakiej podstawie 

Urząd ma legalizować samowole budowlane. Zjazdy istniejące z kostki starej zostaną 

przełożone ale tylko z materiału który jest, nie będą budowane nowe. Przetarg był ogłaszany 

trzykrotnie ze względu na pierwsze wersje w których kwota znacznie przekraczała 

przeznaczone środki i otrzymane środki z zewnątrz. Nie będą uwzględniane i prowadzone 

żadne dodatkowe roboty.  Wyjeżdżony zjazd „dziki” jest w miejscu w którym jest 

ograniczona widoczność. Przejeżdżająca osoba włączająca się do ruchu naraża się na 

niebezpieczeństwo na własne ryzyko, ona ma wjazd ażurowy. Te parę metrów przejechać 

dalej  i włączyć się niczemu nie przeszkadza. Nie będzie w tym miejscu legalizowany i 

budowany nowy zjazd gdyż wymaga to zgody na budowę. Dodał, że prace wykonywane są na 

zgłoszenie. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że to jest to stanowisko Urzędu wobec 

mieszkańca, wychodzimy mieszkańcowi naprzeciw. Radna zwróciła uwagę na to  że jest 

niemożliwe skręcenie  ze zjazdu dzikiego ciągnikiem z przyczepą w stronę Gorzowa. Jeżeli 

chodzi o złą widoczność  na drodze to wystarczy przyciąć drzewa. Zapytała się czy będą 

podnoszone przejścia dla pieszych przy chodnikach, sali i sklepie, bo tam wszystko jest niżej. 

Radna poprosiła o utwardzenie placu przy sklepie „U Basi” który został zniszczony przez 

wykonawcę. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że jeżeli wykonawca zniszczył plac to go 

naprawi. 

 

Mieszkaniec Chwalęcic Jan Mulawka – zwrócił się do Pana Tokarczuka aby nie opowiadał 

bajek. Firma która robiła chodniki zrobiła wjazd, który jest o 10 cm niżej. Poprosił o 

podniesienie starej kostki do góry, żeby to jakiś miało wygląd, oraz o podniesienie przejścia 

dla pieszych. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – opowiedział, że będzie przełożona kostka w miejscach gdzie 

zjazdy i przejścia dla pieszych  nie pasują pod względem wysokości. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że cała droga została podniesiona do góry w 

związku  tym posesje zostały poniżej. Przy większych opadach woda będzie zlatywać na 

tereny wsi. Radna zadała pytanie jakie planowane są rozwiązania odnośnie tego, że droga 

poszła w górę. Zapytała się od kiedy  tak się buduje drogi, że na stary popękany dziurawy 

asfalt leje się nową warstwę asfaltu. Radna dodała, że przekazano 500 tys. zł. na tę drogę, ani 

złotówki więcej nie dał Powiat który uważa że jest tu najważniejszy. Nie mamy udostępnionej 
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dokumentacji, nie rozmawia się z Gminą na ten temat, nie odpowiada się na nasze pytania, 

ciągle się nas lekceważy. Radna zwróciła się z  propozycją do Pani Wójt aby zorganizować 

spotkanie na budowie.  

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – powiedział, że jeżeli zjazdy nie będą pasowały 

wysokościowo  to zostaną  poprawione. Jeżeli chodzi o wody opadowe to projekt ani wnioski 

nie zakładały  budowy kanalizacji deszczowej w Chwalęcicach.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan – powiedział, że propozycja Radnej 

Zienkiewicz  aby spotkać się na miejscu byłaby najbardziej alternatywnym rozwiązaniem 

tego problemu.  

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – powiedział, że w tej chwili Inspektor jest z poza Gorzowa a 

termin musi być ustalony również z nim. Dobrym terminem jest poniedziałek. Będzie można 

zaprosić Inspektora, projektanta i kierownika budowy. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan  - zapytał się czy poniedziałek wszystkim 

pasuje. 

 

Mieszkaniec Chwalęcic Jan Mulawka – zapytał się dlaczego nikt nie pomyślał o zatoczce  

koło przystanku. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że to nie jest związane z tą inwestycją. 

Można to zrobić osobno jako Gmina, chociaż jest to w pasie drogowym Powiatu. 

  

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan  - powiedział, że  Pan Naczelnik 

poinformuje Panią Wójt o godzinie spotkania, po wcześniejszym porozumieniu się z innymi 

uczestnikami spotkania. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła, aby spotkanie odbyło się w godzinach 

popołudniowych. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – dodał jeszcze, że warstwa ścieralna w Chwalęcicach jest już 

wykonana , także wysokowościowo będzie dostosowywane  do ostatniej warstwy. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że błędy wynikają z tego, że Powiat nie respektuje 

treści porozumienia, które zawarł z Gminą Kłodawa na współfinansowanie tej inwestycji w 

zakresie projektowym, decyzyjnym oraz inwestycyjnym. Gmina przekazała na inwestycję pół 

miliona złotych, to są ogromne pieniądze  za  które Gmina mogła by zrobić wiele dróg 

gminnych. Gmina wyszła z inicjatywą aby dofinansować pieniędzmi gminnymi drogi 

powiatowe, więc Powiat powinien bardziej respektować te zapisy, aby do takich sytuacji nie 

dochodziło przy kolejnych inwestycjach. Radna powiedziała, że wszystkie sprawy dotyczące 

drogi  które były dzisiaj poruszane powinny być omawiane na samym początku, jeszcze przed 

projektowaniem. To jest jakieś kuriozum, że Gmina nie posiada projektu drogi. Radna  

zadała pytanie kto projektował tę drogę, jaka firma i czy to zostało wybrane na podstawie 

przetargu.   

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że najprawdopodobniej projektantem jest 

Ryszard Kowalski, asystentem Łukasz Pałys, a firma nazywa się DiM Szczecin.  
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Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że droga Różanki – Wojcieszyce jest w 

fatalnym stanie. Dziury na tej drodze są coraz większe. Zapytała  jakie są plany wobec tej 

drogi przed zimą. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że jest to droga priorytetowa, i przed zimą 

będzie załatana. Planowane jest na tej drodze również nałożenie nakładek.  

 

Radna Bożena Adamczak – poprosiła o więcej konkretów na temat nakładki. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – wyjaśnił, że jeżeli Zarząd wyraził zgodę to będzie 

wykonywana nakładka na odcinku 300 metrów bieżących na całej szerokości. Na odcinku 

najgorszym jeżeli zostaną zabezpieczone środki. 

 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że plany były takie, że na całej drodze będzie 

nowa nakładka. Na długości 4 km potrzebna jest nowa nakładka. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk –zgodził się z Radną Adamczak,  podkreślił że jest to główna i 

priorytetowa droga na którą Powiat ma składać wnioski na dofinansowanie. Jest już projekt 

budżetu w którym jest już suma przeznaczona w kwocie 500 tys. zł. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała się o nakładkę przy ulicy Lipowej w Różankach. Czy 

będzie wykonana jeszcze w tym roku, jeśli tak to kiedy. Dodała, że jest tam  wykruszona 

krawędź na długim odcinku i te ubytki powiększają się coraz bardziej. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że będzie to  wykonane ale tylko poprzez 

posmarowanie emulsją uszczelniającą. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała się czy są jakieś konkretne plany w stosunku do ulicy 

Kasztanowej w Różankach i drogi do Janczewa. Radna podziękowała za przeprowadzenie 

szybkich działań na ulicy Niepodległości. W szybkim tempie naprawiono tę drogę. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że droga do Janczewa  w ostatnim czasie była 

frezowana, jeżeli chodzi o pozostały odcinek to przed zimą tam nic nie będzie robione. Przy 

ulicy Kasztanowej w tej chwili nic nie będzie robione. 

 

Radny Jarosław Szyliński – poprosił o podanie konkretnej daty  kiedy  nastąpi wyrównanie 

wjazdu do Rybakowa. Były deklarowane pieniądze na tę drogę. Starosta obiecał, że będzie 

zrobiona. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że nie poda konkretnej daty. Dodał, że  ma 

nadzieję, że jeszcze w tym roku.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, żeby  spotkanie odbyło się nie wcześniej niż o 

godzinie 16, ponieważ ludzie pracują. Dodała, że Pan Naczelnik mówiąc, że warstwa 

ścieralna została położona, dał nam do zrozumienia, że „co my sobie powiemy to my sobie 

powiemy” a woda i tak będzie do nas spływać. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk –  jeszcze raz powiedział, że godzina spotkania jest uzależniona 

od osób które przyjadą. Dodał, że informację przekaże Pani Wójt, która poinformuje 

mieszkańców. 
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Radny Andrzej Korona – zapytał się kiedy Powiat ma zamiar naprawić przepust, który 

został zepsuty podczas remontu przy ulicy Wspólnej na wysokości zabudowań Pana 

Potapczuka. Przepust jest zrobiony za wysoko, wskutek czego woda nie spływa do jeziora. U 

Pana Potapczuka pękają ściany, ludzie mają wodę w piwnicach.  Radny poruszył temat ulicy 

Strzeleckiej w stronę Łośna, gdzie w czasie wiosennych roztopów nie ma możliwości 

przejechania tą drogą, położenie nakładki jest niewystarczające. Dokładnie chodzi o odcinek 

drogi prowadzący przez  łąki i pola,  od zabudowań wsi do strzelnicy i do zjazdu na 

strzelnicę. Droga nie ma żadnej klasyfikacji, ale Powiat za nią powinien odpowiadać  skoro 

znajduje się w Zarządzie Starosty. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk  – powiedział, że nie tyle Powiat za nią odpowiada co Skarb 

Państwa we władaniu Starostwa. Nie jest to droga publiczna dlatego środków w budżecie 

Powiatu nie ma zabezpieczonych i  nie można wydatkować. Droga będąca we władaniu 

Starosty jest własnością Skarbu Państwa nie  Powiatu. Naczelnik dodał, że Powiat nie 

utrzymuje dróg Skarbu Państwa. Zapytał się czy może to odczytać jako deklarację, że jest 

chęć przejęcia drogi i ją przekazać. 

 

Radny Andrzej Korona – odpowiedział, że nie. Powiedział, że obowiązkiem Powiatu który 

otrzymał w  Zarząd drogę jest doprowadzenie jej do takiego stanu aby była przejezdna. 

Dodał, że tu nie ma nic do rzeczy jak ta droga została zakwalifikowana. Drogę tę mogła by 

przejąć Gmina z tym, że wiązało by się to z dużymi kosztami. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że otrzymywała uwagi od mieszkańców w 

sprawie wód opadowych. Jest to jeden z najważniejszych problemów przy przebudowie drogi. 

Radna zaprosiła Naczelnika po większych opadach deszczu na ulicę Lipową 25. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – powiedział, że te wszystkie problemy będą wyjaśnione 

bezpośrednio  w poniedziałek. Przepust w tym roku na pewno nie będzie robiony, bo  nie ma 

środków na ten cel. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła o interwencję w sprawie zalewania domostw przy 

ulicy Kasztanowej w Różankach. Najpierw trzeba załatwić problem z odwodnieniem. 

Powiedziała, że na drodze Różanki – Janczewo żadnego remontu nie widziała, a dziury jakie 

były takie są. Dodała, że ta droga wymaga bardzo szybkiej interwencji. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – powiedział, że frez został wbudowany na określonym 

odcinku. Dodał, że może się w to miejsce jechać  i wskazać naprawioną drogę. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że to ona zaproponowała spotkanie w imieniu 

mieszkańców Chwalęcic.  Mniejszość musi się dostosować do większości. Radna poprosiła 

Panią Wójt aby na spotkaniu była obecna osoba która wszystko zanotuje i nagra. W Gminie 

jest taki zwyczaj, że Pan zawiadomi Panią Wójt o której jest spotkanie, Pani Wójt zawiadomi 

Sołtysa i Sołtys zawiadomi  mieszkańców. Nie może być tak, że Pan zadzwoni do trzech osób 

od  których wziął telefony. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – powiedział, że Pani Wójt wzięła telefon od jednego z 

mieszkańców. Dodał, że zawiadomi Panią Wójt o spotkaniu jak tylko będzie ustalona 

godzina. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że nie możemy się z Panem Naczelnikiem 

dogadać. Ludzie nie mogą się zwalniać z pracy. Poprosiła aby Pan Naczelnik zawiadomił 

Panią Wójt najpóźniej w piątek. 

 

Rany Jan Kubera – zabrał głos w sprawie remontu 300 metrów drogi między 

Wojcieszycami a Różankami. Powiedział, że jeżeli ta droga w najbliższej przyszłości będzie 

remontowana, to nijak te 300 metrów będzie się odnosiło do całości. Powiedział, że 300 

metrów to nic nie da. Najlepiej wylać asfalt tak jak będzie przewidywał projekt. Dodał, że to 

nie jest gospodarskie spojrzenie na całość. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – powiedział, że nie będzie zrobione 300 metrów nakładki, 

tylko jest złożony wniosek do Zarządu o wykonanie 300 metrów nakładki. Do zimy będzie 

wykonane tylko łatanie. Wyjaśnił, że nie powiedział, że będzie wykonana nakładka o długości 

300 metrów bieżących. 

 

Radny Gerard Bieryło – zapytał się czy Powiat przewiduje remont drogi z Kłodawy na 

Łośno, Lipy, Rybakowo, dalej na Zdroisko.  Lepiej się jedzie drogą leśną niż asfaltową. 

Dodał, że służby geodezyjne wykonywały na drodze pomiary oraz pojawiły się różne 

kolorowe znaki. 

 

Naczelnik Paweł Tokarczuk – odpowiedział, że jest to teren leśny i granica która się tam 

znajduje nie jest granicą prawną, nie jest stabilna. Punkty trzeba wznowić, odświeżyć. Prace 

geodezyjne związane są ze światłowodem,  który jest tam projektowany. Powiedział, że poza 

bieżącym remontem w formie recyklera, nic nie może w tej chwili obiecać. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan  - podziękował Panu Naczelnikowi za 

przybycie.  

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Jarosław Pikuła – powiedział, że w trakcie wakacji 

w trzech świetlicach: w Kłodawie, Santocku i Santocznie młodzież wzięła udział w 

warsztatach architektonicznych podczas których budowała makiety swoich wymarzonych 

miejscowości. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że jest zachwycona potencjałem 

architektonicznym młodzieży i ich pomysłowością. 

 

Następnie młodzież przedstawiła swoje makiety poszczególnych sołectw. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – pogratulowała młodzieży takich pomysłów i podziękowała 

wszystkim  którzy przyczynili się do tego projektu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan – również wszystkim pogratulował i 

podziękował. Ogłosił pięciominutową przerwę. 

 

Ad. d. Uchwalenia „Programu współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami 

pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że projekt uchwały dostawał na komisjach 

oceny pozytywne. W ubiegłym roku kwota przeznaczona na ten cel wynosiła 60 tys. W tym 

roku jest 70 tys. Zaznaczyła, że kwota może ulec zmianie gdy będą trwały prace nad 

projektem budżetu. Na razie proponowana jest kwota 70 tys. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że na komisji padł wniosek aby dopisać do 

programu „zadania z zakresu ochrony środowiska”.  Pani Wójt wyraziła aprobatę w tym 

względzie. Radna poprosiła o wzięcie tego pod uwagę. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – wyjaśniła, że Pani Celina  która ten projekt uchwały 

przygotowywała powiedziała, że zadania z zakresu ochrony środowiska też się mieszczą w 

tych zapisach które są w tej chwili, i nie ma potrzeby dopisywania. Dodała, że do konkursu z 

zakresu tych zadań też będzie można składać wnioski. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że prosiła Panią Wójt o informację dotyczącą 

kwoty i uzyskała odpowiedź, że jest 10 tys. więcej niż w roku ubiegłym. Prosiła również o 

zastanowienie czy  jest  możliwość aby powrócić do poziomu jeszcze z poprzedniego roku, 

gdzie było więcej pieniędzy przeznaczonych na zadania publiczne z zakresu sportu, rekreacji 

itd. Zapytała  się Pani Wójt czy będzie szansa na to. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w projekcie budżetu propozycja kwoty 

będzie wyższa. Kwota 10 tys. jest uwolniona np. dla klubów sportowych na hale czy na inne 

imprezy organizowane poza konkursem. Dodała, że kwotę która będzie proponowała do 

konkursu podana będzie w projekcie budżetu. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała się czy nie uchylą nam u Wojewody  punktu  9 w 

XII części projektu mówiącego  o tym, że „ o środki w ramach współpracy mogą ubiegać się 

wyłącznie organizacje prowadzące działalność gospodarczą na trenie Gminy Kłodawa.”   

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że taki sam zapis był w poprzednich latach i 

uchwały nie były odrzucone przez Nadzór Wojewody.  

 

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: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/243/13. 

 

Ad.e. Zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr X/58/11 w sprawie opłat za świadczenia 

przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Kłodawa. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 



15 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty – 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 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/244/13. 

 

Ad. f. Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2013. 

 

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła 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 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/245/13. 

 

Ad.g. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013-2020. 

 

Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła 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 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/246/13. 
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Ad.h.  Przyjęcia dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty – 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 11 radnych. 

Głosy za: 11 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/247/13. 

 

Ad. i.  Pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 001405F (jej części na działce 

ewidencyjnej 72/3 w obrębie  Zdroisko).   

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały. 

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/248/13. 

 

Ad. j. Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości 

położonej w obrębie wsi Zdroisko gmina Kłodawa. 

 

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. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty – 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 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 
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Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/249/13. 

 

Ad. k. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych położonych 

w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 

 

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. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty – 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 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXII/250/13. 

 

Ad.3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała się, czy cała ulica Ułańska jest planowana do 

zrobienia. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że cała ulica Ułańska jest planowana aż do końca 

lasu. Będzie tam przepompownia. Wszystko będzie wracało do ulicy Lipowej. Dodał, że przy 

tej okazji będzie do zrobienia jeszcze ulica Husarska. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zapytała się, jakie będą dalsze kroki w przypadku gdy 15 

października będzie stwierdzone, że wykonawca budowy Sali wiejskiej w Różankach nie 

poradził sobie z terminem. Czy wówczas nastąpi zerwanie umowy, czy będzie miała miejsce 

nowa procedura przetargowa.  Dodała, że chodzi o czas, bo ma to związek z dotacją unijną. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że zwrócą  się do inspektorów nadzoru po 15 

października aby przedstawili  stan zaawansowania prac, który będzie porównany z 

harmonogramem który złożył nam wykonawca. Dodał, że prawdopodobnie będzie spotkanie  

w Sądzie, wówczas trzeba będzie ogłosić przetarg na dokończenie prac. Trzeba będzie 

zawiadomić Marszałka o spóźnieniu. Powiedział, że pierwszy etap to jest 70% 

zaawansowania całej inwestycji. Dodał, że roboty są wykonane w granicach około 300 tys. 

zł., Gmina zapłaciła już około 120 tys. zł.  Roboty  które są wykonywane w toku nie są 

jeszcze odebrane. 
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W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 

dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad.4. Informacja Wójta Gminy na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy 

Kłodawa za I półrocze 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że była robiona wspólna 

komisja  na której to sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

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

poddał pod głosowanie „ Informację Wójta Gminy na temat sprawozdania z wykonania 

budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2013 roku.” 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 5. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat realizacji zadań oświatowych 

Gminy Kłodawa za rok szkolny 2012/2013. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego 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 – przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat 

sprawozdania. 

 

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

poddał pod głosowanie „ Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat realizacji zadań 

oświatowych Gminy Kłodawa za rok szkolny 2012/2013.” 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 6. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat prac na drogach gminnych 

w I półroczu i planach na drugie półrocze 2013. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat informacji. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 

pozytywną opinię komisji na temat informacji. 
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Przewodnicząca Komisji Oświaty – przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat 

informacji. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała się czy jest sens zapraszać Pana Naczelnika na 

spotkanie, skoro jego zachowanie jest poniżej krytyki. Radna zwróciła się do Pani Wójt w 

imieniu mieszkańców aby Pan Tokarczuk nie zwoływał spotkania przed godziną 16. Zapytała 

się co my z tym wszystkim zrobimy jak się zaczną deszcze i roztopy, jak robotnicy zejdą z 

budowy. Dodała, że dokumentacji nie ma, nie było rozmów przed projektowaniem. Poprosiła 

ab te sprawy zostały wyjaśnione, bo później Gmina będzie ponosić tego konsekwencje.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak -   powiedziała, że Pan Przewodniczący zapraszał na Sesję 

Pana Starostę. Prosił o powiadomienie go o terminie Sesji. Dodała, że to już nie jest naszą 

kompetencją, że wysłał swojego pracownika. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że jeżeli zostały przedstawione uwagi to 

odpowiedzialny za drogę  powiatową Pan Naczelnik je przyjął. Na spotkaniu 

poniedziałkowym będzie możliwość bezpośredniego wskazania miejsc do których są uwagi. 

Dodał, że umowy nie widział  ale na taką inwestycję jest okres gwarancji. Na dzień dzisiejszy 

inwestycja nie jest zakończona. Prace zostały zakończone z nawierzchnią, do pozostałych 

kwestii są uwagi, które zostaną zrealizowane. W pierwszej kolejności robiona jest 

nawierzchnia, aby zdążyć prze 1 listopada. Dodał, aby poczekać do poniedziałkowego 

spotkania. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zapytała się czy zostały już przelane pieniądze dla Powiatu w 

wysokości 500 tys. zł. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że nie. 

 

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

Legan poddał pod głosowanie „Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat prac na 

drogach gminnych w I półroczu i planach na drugie półrocze 2013.” 

 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Informacja została przyjęta jednogłośnie. 

 

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radna Bożena Adamczak – poprosiła o interwencję na drodze przy ulicy Wiśniowej w 

Różankach. Dodała, że wielokrotnie apelowała o naprawę tej drogi. Była obietnica, że 

pobocza drogi tam gdzie jest bruk oraz studzienki będą tak naprawione, że będzie można tą 

częścią jeździć. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że na dzień dzisiejszy te pobocza nie są 

odebrane. Dodał, że po odebraniu prac  przez   PWiK  w tym roku podłoże będzie 

dogęszczone. 
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Radna Bożena Adamczak – zapytała się  kiedy będzie udrożniony rów na ulicy Wiśniowej. 

Kosmetyka nie pomogła w odprowadzaniu wody, chodzi o udrożnienie samej rury. Zapytała 

się czy jest to możliwe jeszcze w tym roku. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, ze przepust był czyszczony wiosną. Teraz 

może spadające liście zrobiły niedrożność. Dodał, że będą wysłani ludzie w to miejsce, będzie 

to wykonane. 

 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że Pan  który ma ogradzać cmentarz, ma pretensje 

że jest małe zainteresowanie pomocą.  Poprosiła aby zaangażować się w tę akcję. Zapytała się 

czy jest  możliwe aby przed 1 listopada była zrobiona brama i bramka przy cmentarzu. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że jest zapewnienie  że wykonawca zrobi  

bramę i bramkę  w tym roku. Reszta będzie wykonana w przyszłym roku. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała się, czy jest przybliżony termin białej soboty. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że pod uwagę brany jest marzec. 

 

Radna Bożena Adamczak – poprosiła o zamontowanie jednej lampy przy ulicy Wiśniowej 

na odcinku od kapliczki do posesji Państwa Jachołkowskich. Dodała, że mieszkaniec ulicy 

Dębowej zaoferował swoją lampę. Jest tylko kwestia  przeniesienia jej. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że brak lampy na tym odcinku 

spowodowany jest tym, że nie ma tam zasilania. Instalowanie jednej lamy nie wchodzi w grę, 

trzeba do tego podejść kompleksowo. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała,  kiedy zostaną usunięte dziury na skrzyżowaniu 

ulicy Partyzantów i Leśnej zrobione przez wykonawcę wodociągu do Santocka, oraz kiedy 

zostanie uzupełniony bruk na skrzyżowaniu ulicy Stawowej i ulicy Leśnej. Radna zwróciła się 

do Zastępcy Przewodniczącego Komisji Oświaty z prośbą, aby przyjaźniej traktować 

podopiecznych GOPS. Zapytała  kto sprawuje prawną opiekę nad wszystkimi sprawami które 

dzieją się w GOPSI – e. Poprosiła Pana Przewodniczącego o zwołanie w najbliższym czasie 

komisji oświaty aby poruszyć ten temat, dodała że chciałaby uczestniczyć w tej komisji. 

Radna zwróciła się do wiceprzewodniczącego komisji komunalnej w sprawie spotkania na 

temat odpadów w Gminie, o którym mowa już jest od trzech miesięcy. Powiedziała, że mamy 

skończony już jeden kwartał i chcielibyśmy wiedzieć ile nas ta „przyjemność” będzie 

kosztować. 

 

Radny Jarosław Szyliński – odpowiedział, że gdy Pan Dyrektor będzie posiadał informacje 

ile nas to wszystko będzie  kosztowało wówczas zorganizujemy spotkanie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan – powiedział, że postara się zmobilizować 

przewodniczących  komisji komunalnej aby się tym tematem zajęli. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że sprawa podopiecznych GOPS – u jest bardzo 

ważna. Dodał, że nie ma mocy zwoływania komisji, jest do tego uprawniona Pani 

Przewodnicząca. Powiedział, że GOPS ma złe warunki lokalowe. Powinniśmy rozmawiać 

gdy już będziemy mieli jakąś propozycję rozwiązania tego problemu, którą może zgłosić 

tylko Pani Wójt, radni mogą zgłaszać pomysły. Kiedy Pani Wójt będzie już gotowa aby 
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zaproponować rozwiązanie lub stwierdzić że się nie da nic zrobić, to wówczas byłaby 

możliwość i sens zwołania komisji. Dodał że, tematowi odpadów trzeba będzie  poświęcić nie 

tylko komisję ale również sesję lub dużą część sesji. Radny  poruszył temat funkcjonowania 

Policji Państwowej. Zwrócił uwagę na to, że siły i środki  które Policja kieruje na naszą 

Gminę są niewystarczające. Powiedział, że musimy mieć wyraźną deklarację ze strony władz 

policyjnych, ale nie tych z którymi rozmawialiśmy bo nie dotrzymują słowa lub zastanowić 

się co my zrobimy jeżeli nie uda się zmobilizować Policji do realistycznych działań. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że najważniejsi są podopieczni, a nie sprawy 

lokalowe. Poprosiła Pana Przewodniczącego  o zwołanie Komisji w tym temacie  jeszcze w 

tym miesiącu, bo Pani Przewodnicząca jest w szpitalu i nie ma takiej możliwości. 

 

Radny Jan Kubera – powiedział, że na wczorajszej radzie sołeckiej mieszkańcy osiedli byli 

oburzeni tym że, na prywatnej działce między ulicą Sezamkową a Konwaliową wybudowano 

piękny zjazd z drogi wojewódzkiej. Radny zwrócił się do Pani Wójt z pytaniem  na czyj 

wniosek zjazd został wykonany i kto podjął decyzję o takim zjeździe z drogi  wojewódzkiej 

na prywatną posesję, oraz kto to wykonał  i za czyje pieniądze. Zwrócił uwagę również na 

ostre zakręty na drogach gminnych, wiąże się to z tym  że trzeba trochę jeździć po nich 

poboczem, w związku z tym na poboczach robią się duże dziury. Trzeba pomyśleć co zrobić 

aby te dziury nie powstawały. Radny zaproponował  aby drogi na osiedlach były 

równorzędne. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że też jest zaskoczona tym wjazdem. 

Powiedziała, że będzie złożony wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich  z zapytaniami 

które złożył Pan Radny. Dziury będą usunięte przy poboczu. Powiedziała, że jeżeli chodzi o 

drogi równorzędne to być może trzeba podejść do takiej polityki. Może będzie to bardziej 

bezpieczniejsze jeżeli wszyscy będą trzymać się prawej strony. Dodała, że na komisji 

komunalnej trzeba będzie to omówić, zrobić zmianę organizacji ruchu. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że na dzisiejszej sesji znowu  trochę  zabrakło 

dobrej woli. Na przyszłość bardziej się szanujmy. Róbmy wszystko aby było lepiej, dbajmy o 

to aby język był bardziej parlamentarny. Radna podziękowała Pani Wójt, Panu Dyrektorowi 

GOK – u i koleżance Chmiel za pomoc przy pierwszym przeglądzie  piosenki ekologicznej w 

Zdroisku  który odbył się 14 września. Dopracowany nie był tak jak byśmy chcieli ale jest 

nadzieja, że w przyszłym roku program będzie szerszy. 

 

Radny Jarosław Szyliński – zwrócił się do Pani Wójt, czy coś już wiadomo na temat 

udrożnienia rzeki Santoczna. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że Pan Dyrektor Paweł Rembacz wystąpił 

do Gminy Kłodawa i do Starostwa o udział finansowy, czyli wkład własny do wniosku jaki 

będzie przedłożony do Urzędu Marszałkowskiego. Pani Wójt również złożyła deklarację w 

imieniu Państwa, deklaracja Powiatu już jest. Zadanie jest zamknięte pozwoleniem na 

budowę, w związku z tym  Pan Dyrektor nie chce aby dokumentacja znalazła się w koszu.   

Dodała, że dalszych deklaracji bez Państwa zgody nie uczyni. Pan Dyrektor albo szykuje 

wniosek albo już złożył w Urzędzie Mrszałkowskim. Na razie temat jest otwarty i są szanse 

żeby w 2014r. jakiś etap przeprowadzić. 
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Radna Bożena Adamczak – zapytała się Pana Kwiatkowskiego, do  kiedy jest czas na 

przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie nowych propozycji połączeń 

autobusowych. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że wszystkie sołectwa dostały już 

materiały w celu zaopiniowania. Dodał, że termin jest ustalony do 14 października. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – wyjaśniła, że informacje były przedstawione na komisji. W 

tym samym dniu w którym była komisja poszły informacje do sołtysów i był wyznaczony 

termin.. W październiku ma być ogłoszony konkurs.  

 

Sołtys Regina Korona – powiedziała, że występowała dwa razy na piśmie poprzez Gminę do 

MG – 6, a oni do przewoźnika o pewne usprawnienia. Dodała, że dwa razy dostała odpowiedź 

pozytywną. Sołtys zwróciła uwagę na były cmentarz a teraz park który jest własnością 

Gminy, który w tym roku nie był koszony. Poprosiła o skoszenie traw chociaż przy 

lapidarium aby można było dojść do grobów i zapalić znicz. Poprosiła również o zabranie 

gałęzi które leżą przy wejściu do samego parku. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że zapisał dwie sugestie Pani Sołtys 

dotyczące parku. Dodał, że uda się tam osobiście. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała się Pani która sporządzała protokół czy zapisała 

prośbę do Radcy Prawnego w sprawie terminów.  Otrzymała odpowiedź twierdzącą. 

Poprosiła jeszcze raz o spotkanie odnośnie  kosztów w sprawie odpadów. Radna powiedziała, 

że kilka razy pytano ją  „Co z Panem Sekretarzem”. Kiedy i czy wróci do pracy i jak wgląda 

sprawa wynagrodzenia dla Sekretarza.   

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że sprawy które były prowadzone przez 

Sekretarza nie są zaniechane, w związku z tym dla mieszkańców to nie ma żadnego 

znaczenia. Został powołany Zastępca Wójta i prowadzi sprawy. Odpowiednie instytucje 

prowadzą postępowanie i można tam wystąpić z zapytaniem. Dodała, że ma tylko informacje 

o zawieszeniu w czynnościach. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że ludzie nie są zaniepokojeni tym, że nie są 

załatwione sprawy, tylko ludzie chcą wiedzieć co z wynagrodzeniem.  Dodała, że ludzie maja 

świadomość tego, że pieniądze z budżetu to są ogólne pieniądze. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że zgodnie z orzeczeniem Sądu pracownik 

zawieszony w czynnościach do prawomocnego wyroku ma prawo otrzymywać połowę pensji,  

i tak to się dzieje. 

 

Sołtys Zofia Kłos – Gryska – powiedziała, że zaproponowane zmiany przewozowe dotyczą 

najbardziej Różanek – Szklarni. Sołtys poprosiła o dodatkowe kopie  plakatów,  ponieważ 

ludzie muszą to dokładnie przeanalizować. Zapytała się czy istnieje możliwość zrobienia 

przystanku  dla autobusów jadących z Gorzowa w kierunku Wojcieszyc, po to aby można 

było wysiąść przy „krzyżówce” nie jadąc 10 km, a tylko  kilometr przejść pieszo. Dodała, że 

w niedzielę nie będzie  dojazdu do Kościoła w Gorzowie  na godz. 10.30. To wszystko 

wymaga dokładnego przeanalizowania. Powiedziała, że do 14 absolutnie nie jest w stanie 

tego zrobić. Pani Sołtys zaproponowała termin do 20 października. 
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Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że to jest związane z tym, że przewoźnik który 

wygra przetarg nie zdąży uzgodnić zmian z Urzędem Marszałkowskim. My wykonamy to 

szybko na szczeblu Urzędu. 

 

Radna Renata Kożuchowska – zapytała się czy była by możliwość zasypania dziur przy 

drodze wojewódzkiej w „centrum Kłodawy”. Dodała, że rzutuje to na nasz wizerunek. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że jest to droga wojewódzka i faktycznie 

nie można tam nic zrobić. Były kierowane pisma do Powiatu i Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w sprawie uzupełnienia ubytków, odpowiedzi z Zarządu Dróg nie było. Dodał, że osobiście 

uda się w to miejsce. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 8. Wolne wnioski. 

 

W związku z brakiem głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął 

dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – podziękował wszystkim za przybycie i 

zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


