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Protokół z XXXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 27 listopada 2013r.  

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad na XXXIII sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

3. Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez 

kierowników oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta. 

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych 

złożonych przez radnych. 

5. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok; 

b) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na 

dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach; 

c) obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego w 2014 roku na obszarze 

Gminy Kłodawa; 

c) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadanie inwestycyjne pod 

nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409 F na odcinku Kłodawa – Chwalęcice; 

e) współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp.; 

f) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Kłodawa na lata 2014-2018; 

g) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez PWiK sp. zo.o; 

h) opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa Bogdaniec położonych na terenie Gminy 

Kłodawa za ochronne; 

i) przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w obrębach: Kłodawa, Różanki, Chwalęcice 

wraz z aktualizacją jego zapisów; 

j) przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Kłodawa”; 

k) zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego Nr 

NK_I.4131.256.2013.MGrz. 

6. Interpelacje i zapytania radnych. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXXIII 

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 XXXIII 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 – poprosił aby drugie „c” w punkcie 

„Uchwalanie uchwał w sprawach” było podpunktem „d”. Zaproponował aby uchwałę w 

sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w obrębach: Kłodawa, Różanki, Chwalęcice 

wraz z aktualizacją jego zapisów (podpunkt „i”)  przenieść do podpunktu „a”. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały 

w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy 

Kłodawa” ponieważ nie ma jeszcze opinii Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarno – 

Epidemiologicznego.  

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan poddał pod głosowanie przyjęcie 

porządku obrad z wprowadzonymi poprawkami. 

W głosowaniu udział wzięło 15 Radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

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

XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

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

poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXII Sesji.  

 

Ad. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zapytała, czy na remontowanej drodze w Różankach – Szklarni 

będą przeprowadzone prace uniemożliwiające gromadzenie się wody na niższych poziom ach 

drogi, czy zostaną postawione znaki drogowe i po zakończeniu inwestycji wykonawca 

zostawi po sobie porządek. Sprawy te poruszyli mieszkańcy Różanek – Szklarni podczas 

zebrania wiejskiego. Zapytała, czy nastąpił odbiór robót na drodze Chwalęcice – Kłodawa i 

czy Gmina brała udział w tym odbiorze.  Radna zapytała się, ile będzie trwała procedura 

znalezienia nowego wykonawcy do budowy świetlicy wiejskiej w Różankach, jeżeli 

teraźniejszy nie wyrobi się w czasie. Czy z Urzędu Marszałkowskiego przyszła odpowiedź w 

razie ewentualnej zgody na przesunięcie harmonogram prac dotyczących świetlicy. Zapytała 

się, czy jest zainteresowanie przetargiem dotyczącym zbycia nieruchomości. 

 

Kierownik  Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że uwagi które zgłaszali mieszkańcy w 

sprawie drogi w Różankach – Szklarni na dzień dzisiejszy  w większości zostały wykonane. 

Znaki są już dobrze usytuowane, resztki materiałów zostały uprzątnięte. Powiedział, że w  
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tym tygodniu lub w przyszłym wykonawca obiecał, że zostaną wycięte kawałki i na nowo 

wylane, wówczas zastoiska wodne nie będą się tworzyły. Jeżeli chodzi o drogę powiatową 

Chwalęcice – Kłodawa to odbiór został dokonany, Pani Wójt i ja uczestniczyliśmy w 

odbiorze. Kierownik powiedział, że posiada pismo do wglądu dotyczące parkingu przy 

świetlicy. Pozostałe elementy na tej drodze nie budzą większych zastrzeżeń. Dodał, że 

komplet dokumentów dotyczących odbioru robót  jest dostępny w Urzędzie Gminy. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – powiedział, że jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy z wykonawcą 

wówczas trzeba będzie przeprowadzić inwentaryzację prac w toku oraz inwentaryzację 

materiałową, następnie zostanie wykonana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na 

roboty które jeszcze pozostaną do zrobienia.. Na podstawie tych wszystkich prac zostanie 

ogłoszony przetarg na nowego wykonawcę. Będzie to na pewno wymagało dużo czasu.  Nie 

ma jeszcze zgody na piśmie od Marszałka  na przesunięcie terminu. Dodał, że nie ma wpłat 

dotyczących przetargu na wystawione działki przez Gminę. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała o ile może się  opóźnić oddanie świetlicy po zmianie 

wykonawcy. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że opóźnienie będzie w granicach minimum dwóch 

miesięcy. 

 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że przewoźnikiem od nowego roku jest dalej PKS. 

Pani Wójt potwierdziła wypowiedź Radnej. Poprosiła o odpowiedź w sprawie zamontowania 

lustra przy wyjeździe ze Szkolnej na Lipową, oraz przy kapliczce a także naprawy wiaty. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że lustro zostało zamontowane przy 

wyjeździe do Zakładu Komunalnego. Jeżeli chodzi o naprawę wiaty to będzie w  najbliższym 

czasie  zamontowana płyta z PCV, która będzie chroniła przed wiatrem i deszczem.  

Zamontowanie luster przy ulicy Lipowej leży w gestii Starostwa Powiatowego. 

Zamontowanie lustra przy kapliczce będzie trudne do zrealizowania, ponieważ jest to 

specyficzne skrzyżowanie.  

 

Radna Renata Kożuchowska – zapytała się dlaczego na drodze Chwalęcice – Kłodawa na 

całym odcinku jest ograniczenie prędkości do 30km/h i w związku z tym Policjanci wypisują 

mandaty.  

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że nie dostarczono zmiany organizacji 

ruchu która określa zakres maksymalnej prędkości do 30 km/h. Dodał, że trwa oczekiwanie 

na odpowiedź ze Starostwa Powiatowego w tej sprawie.  

 

Radny Jarosław Szyliński – zapytał się, czy propozycje cenowe dotyczące przewoźnika  na 

Rybakowo, Zdroisko i Łośno zostały zaakceptowane. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – wyjaśniła, że nie można wprowadzić jednolitego biletu 

gminnego ze względu na odległości. Dodała, że od wielu lat po raz pierwszy mieszkańcy tych 

miejscowości będą mieć obniżone ceny biletów. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak  - zapytała, czy autobusy będą jeździć w dni świąteczne i 

niedziele. 
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Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że jeżeli chodzi o dużą pętlę to w sobotę 

będą dwa kursy, natomiast niedzieli w przetargu nie uwzględniono ze względu na finanse. 

Umowa jest tak skonstruowana, że jest możliwość dodania lub usunięcia kursu.  

 

Radna Wioletta Mazur – zapytała, czy wszystkie linie będą posiadały autobusy 

niskopodłogowe. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że linie numer 1 i 2 będą posiadały 

takowe autobusy. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że przy drodze Chwalęcice – Kłodawa jest 

jeszcze do wykonania szereg prac kosmetycznych, które jak powiedział Starosta mają być 

wykonane wiosną. Zapytała się, jaki odcinek drogi  przy ulicy Jeziornej w Santocznie został 

wykonany. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że cała ulica Jeziorna jest zrobiona z 

kamienia brukowego w granicach 295 m. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że należy część środków Starostwu 

Powiatowemu zablokować, dopóki  nie zapewni normalnych warunków poruszania się na 

drodze Chwalęcice – Kłodawa. Dodała, że Powiat sobie robi kpiny, ustalając prędkość 30 

km/h na takiej drodze, a Pan Tokarczuk jest arogancki i bezczelny i nie zajmuje się tym co 

jest potrzebne mieszkańcom. 

 

Radny Powiatu Mieczysław Mołodciak – powiedział, że przyjął do wiadomości uwagi i 

przekaże je odpowiednim organom Powiatu.  Radny dodał, że też bulwersuje go prędkość 

30km/h, a na temat pracy Pana Naczelnika nie będzie się wypowiadał. Pan Radny 

zaproponował złożyć oficjalnie skargę na zachowanie i działania Pana Tokarczuka do 

Starosty Gorzowskiego. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – zapytała się czy jest możliwe umiejscowienie wiaty przy 

ulicy Leśnej w Chwalęcicach. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że przystanek został zlecony i do końca 

tygodnia zostanie zmontowany. 

 

Radny Powiatu Mieczysław Mołodciak – powiedział, że prędkość 30km/h została ustalona 

na wniosek mieszkańców, aby mieli możliwość wyjeżdżania z drogi. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że już nie raz zgłaszała do Pana Starosty uwagi 

na temat  Pana Tokarczuka. Cztery lata temu było skierowane pismo do Starostwa w sprawie 

umieszczenia znaków w lesie na skrzyżowaniu dwóch dróg powiatowych jak się jedzie do 

Rybakowa, do dziś nie ma żadnej odpowiedzi. Starostwo nic pożytecznego nie robi dla 

mieszkańców, lekceważy władze Gminy, Radnych i mieszkańców. Tak dalej być nie może. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że coś drgnęło na wojcieszyckich drogach, ponieważ 

została położona nakładka bitumiczna na odcinkach trzech ulic. Wniosków drogowych do 

realizacji jeszcze trochę zostało. Radny poprosił o przekazanie Gminie drogi przy ulicy 

Polnej, drogi przy ulicy Strzeleckiej – drogi  która idzie od centrum wsi na północ w stronę 

Łośn, oraz pas drogi powiatowej pomiędzy ulicą Wspólną, czyli drogę Kłodawa – Różanki po 
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lewej stronie jak się jedzie do Różanek.  Drogi te są państwowe w zarządzie starosty, ale 

niezakwalifikowane do dróg  powiatowych. W sensie prawnym są zawieszone w powietrzu. 

Nie ma potrzeby aby znajdowały się w zarządzie starostwa zwłaszcza, że Powiat nie 

wykazuje żadnych chęci aby coś na tych drogach robić.  

 

Radna Bożena Adamczak – poprosiła o ograniczenie prędkości na drodze powiatowej przy 

ulicy Lipowej. Powinno być 50km/h, a dochodzi nawet do 100 km/h. Radna powiedziała, że 

ma obiecywane na piśmie ze Starostwa Powiatowego, że będzie naprawiona nakładka 

asfaltowana ulicy Lipowej na wysokości posesji 1a i 1b. Do tej  pory nic nie jest zrobione. 

 

Radny Powiatu Mieczysław Mołodciak – zwrócił się do radnego Korony, że jest tego 

samego zdania, że grunty niepotrzebne Powiatowi należy wydzielić i przekazać Gminie. 

Dodał, że przy najbliższej okazji powróci do tematu. Powiedział, że  w sprawie drogi przy 

ulicy Lipowej porozmawia osobiście z Naczelnikiem. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że mieszkańcom bardzo podoba się 

wyremontowany fragment drogi Różanki – Wojcieszyce, ale chcieliby aby tak wyglądał cały 

odcinek tej drogi.  Poprosiła aby wziąć to pod uwagę w przyszłym roku. Droga Wojcieszyce – 

Kłodawa jest również w złym stanie. Naprawy wymaga także droga Różanki – Janczewo, 

którą się nie da przejechać rowerem, a co dopiero samochodem. Ulica Kasztanowa w 

Różankach dzięki staraniom radnych powiatowych, a w szczególności Pana Ludniewskiego 

jest wyłożona tłuczniem, ale trzeba jeszcze ją odwodnić przed wyasfaltowaniem, na które 

mieszkańcy liczą.  

 

Radny Powiatu Mieczysław Mołodciak – powiedział, że w przyszłym roku może coś da się 

zrobić z drogą Różanki – Wojcieszyce. Dodał, że zwróci się do Policji, aby szczególnym 

nadzorem objęli Gminę Kłodawa. Żadne znaki, ograniczenia prędkości nie pomogą jeżeli nie 

zaczniemy od siebie. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 

dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 3. Informacja Wójta Gminy na temat analizy oświadczeń majątkowych złożonych 

przez kierowników oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła uwagi zgłoszone przez Naczelnika Urzędu 

Skarbowego do oświadczeń złożonych przez pracowników Urzędu.  

 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął punkt trzeci. 

 

Ad. 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy na temat analizy oświadczeń 

majątkowych złożonych przez radnych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – omówił uwagi zgłoszone przez Naczelnika 

Urzędu Skarbowego do oświadczeń złożonych przez radnych.  

 

Radna Katarzyna Chmiel  -  zapytała, czy Urząd Skarbowy ustosunkował się do prośby 

radnych  z zeszłego roku,  aby tych wszystkich uwag nie wypisywać z nazwiska na jednej 

kartce. 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że jest to informacja publiczna 

więc nie jest to żadne naruszenie danych osobowych. 

 

Radna Wioletta Mazur – zapytała, którą kwotę się podaje jeżeli chodzi o wartość papierów 

wartościowych. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – odpowiedział, że nikt nie jest w stanie 

odpowiedzieć na to pytanie tak samo jak z wartością nieruchomości.  

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Andrzej Legan zamknął 

dyskusję w tym punkcie.   

 

Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w 

obrębach: Kłodawa, Różanki, Chwalęcice wraz z aktualizacją jego zapisów; 

 

Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poprosił panią z Alpha Wind o 

zaprezentowanie swojego stanowiska wobec dwóch alternatywnych lokalizacji wiatraków. 

Zapytał się czy Państwo potwierdzają profity z tego całego układu gdyby doszło do podjęcia 

uchwały i przystąpienia do realizacji inwestycji. 

 

Przedstawicielka „Alpha Wind” – powiedziała,  że z każdym sołectwem będzie podpisana 

osobna umowa i inwestor będzie dotował rocznie każde z sołectw w wysokości 10 tys. W 

dalszej procedurze budowy jesteśmy w stanie poprzeć inne inicjatywy. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk  – stanowisko 

komisji było nierozstrzygnięte – trzy głosy „za” i trzy głosy „przeciw”. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

poinformowała, że komisja nie zajęła stanowiska w sprawie projektu uchwały. 

 

.Radna Wioletta Mazur – zapytała się, czy to jest jedyny teren brany pod uwagę do 

postawienia farm. Radna zaproponowała aby wiatraki zlokalizować na terenach należących 

do gminy, wówczas Gmina czerpałaby zyski w całości z tej inwestycji. 

 

Przedstawicielka „Alpha Wind” – powiedziała, że wybrano gminę Kłodawa ponieważ jest 

niewielka odległość do stacji transformatorowej. Dodała, że Różanki wybraliśmy ponieważ 

znajdują się stosunkowo daleko od miejscowości i nie przeszkadzają lasy. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała że Różanki są bliżej niż Różanki – Szklarnia 

do planowanej inwestycji. 

 

Przedstawicielka „Alpha Wind” – powiedziała, że firmę ograniczają umowy dzierżawy 

które są podpisane.  

 

Radna Bożena Adamczak – wyraziła swoje niezadowolenie z wykonanego projektu 

uchwały, ponieważ w uzasadnieniu ujęto tylko Różanki. Miejscowości Kłodawa, Różanki i 

Chwalęcice powinny być rozpatrywane oddzielnie  ponieważ są to zbyt poważne sprawy. Na 
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zebraniu wiejskim uczestnicy  wyrazili zgodą na budowę elektrowni wiatrowych ale w 

bezpiecznej odległości, to powinniśmy tę wolę uszanować. Dodała, że dochody dla Gminy nie 

mogą być uzyskane  kosztem zdrowia. Radna przedstawiła stanowisko zebrania wiejskiego 

zajęte w głosowaniu. 

 

Sołtys Zofia Kłos – Gryska – powiedziała, że ludzie już na pierwszym zebraniu bez 

większych przygotowań doszli do wniosku, że budowa elektrowni wiatrowych wyjdzie na 

dobre. Więcej hałasu jest z drogi krajowej. Sołtys powiedziała, że budowę elektrowni uważa 

za biznes. 

 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała że ludzie podejmując ważną decyzję powinni 

posiadać duży zakres wiedzy  w tym kierunku. 

 

Sołtys Zofia Kłos – Gryska – zwróciła się do Radnej Adamczak twierdząc, że odwraca teraz 

wszystko w drugą stronę. Mieszkańcy podejmując decyzję znali temat,  nikt nie 

przygotowywał ich  i nie wbijał w głowę jak mają głosować. Dodała, że  ludzie którzy pracują 

w zakładzie energetycznym, jeżdżą na szkolenia zadawali pytania rzeczowe oraz odpowiadali 

na pytania pozostałym mieszkańcom. 

 

Radna Wioletta Mazur – zapytała się, ile możne przesunąć elektrownie wiatrową w stronę 

Różanek  - Szklarni aby Różanki były usatysfakcjonowane. 

 

Przedstawicielka  „Alpha Wind” – odpowiedziała, że 2km nie wchodzę w grę, ponieważ 

jest to granica Gminy. Dodała, że nie możemy się za bardzo zbliżać do Różanek  - Szklarni 

ponieważ znajdują się tam ziemie na które trzeba by było podpisać umowę dzierżawy na 30 

lat. 

 

Pan Rogowski  mieszkaniec Różanek– wypowiedział się na temat odległości związanych z 

budową elektrowni wiatrowych. 

 

Pan Hurka mieszkaniec Różanek – powiedział, że firma Alpha Wind może zgłosić się do 

Gminy Santok i załatwić sobie brakujące metry. Zapytał się, czy podczas podpisywania 

umowy firma poinformowała rolników o wartości gruntu. Dlaczego firma występuje o 

studium zagospodarowania dla obszaru 80 hektarów chcąc postawić cztery wiatraki. 

Powiedział, że może warto przekształcić grunty orne na działki budowlane, wówczas rolnicy 

zarobią i Gmina. Pani Kłos – Gryska, zgadza się jeszcze na dodatkowy hałas wiatraków 

mając już jeden w postaci jadących samochodów. Pan Hurka zwrócił się do radnych prosząc o 

uszanowanie woli większości mieszkańców wsi Różanki. 

 

Przedstawicielka „Alpha Wind” – odpowiedziała, że firma dlatego wnioskuje o więcej 

hektarów ponieważ osadowienie turbiny to też jest strefa oddziaływania. Powiedziała, że 

umowa została podpisana z rolnikami prywatnymi, a umowa jest podpisywana na początku 

ponieważ w odwrotnym kierunku pieniądze mogły by być wydane na marne. Dodała, że 800 

metrów to jest strefa  bezpieczna dla zdrowia.  

 

Sołtys Zofia Kłos – Gryska – zwróciła się do radnej Mazur pytając skąd ma informacje, że 

Różankom – Szklarni jest obojętne jak odległość będzie. Poprosiła używać takich informacji 

jakie padły naprawdę. 
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Pan Rogowski mieszkaniec Różanek – zwrócił się do pana Hurki, aby nie obawiał się o  

rolników którzy podpisali stosowne umowy. 

 

Przedstawicielka „Alpha Wind” – powiedziała,  że jeżeli chodzi o czynsze dzierżawne to 

wszyscy zarobią, a nie tylko te osoby które będą miały turbinę na swoim polu. 

 

Pan Hurko mieszkaniec Różanek – powiedział, że mówiąc o przekształceniu pola ornego na 

budowlane miał na myśli czy zmieniamy studium dla czterech rolników czy myślimy o 

wszystkich mieszkańcach. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że jeżeli zarząd lasów państwowych nie zgadza się na 

lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie lasów państwowych to chyba się opiera na 

konkretach i dba o owady, roślinność. To my tym bardziej  powinniśmy być bardziej ostrożni 

o zdrowie ludzi. Kolejnym argumentem jest interes publiczny,  który polega na tym, że 

jesteśmy zobowiązani przez Unię Europejską do rozwijania odnawialnych źródeł energii. 

Powiedział, że to nie musi polegać na budowie elektrowni wiatrowych. Trzeba wziąć pod 

uwagę również interes Gminy w postaci około 300 tys. rocznie wpływów podatkowych. 

Tylko, czy to jest kwota  która rozwiązuje wszystkie problemy. Ostatnią grupą interesów są 

interesy indywidualne. Jeżeli decyzja którą podejmiemy nie naruszy żywotnych interesów 

znaczącej liczby mieszkańców to powinniśmy być „za”, natomiast jeżeli naruszy, a korzyści 

nie będą  tak duże żeby przeważyły nad stratami to powinniśmy podjąć decyzję negatywną. 

Dodał , że będzie głosował przeciwko uchwale, chyba że w dalszej części dyskusji padną 

argumenty które go przekonają. Dodał, że uzasadnienie projektu uchwały jest 

powierzchowne, a w niektórych fragmentach wręcz niezrozumiałe. Jeżeliby doszłoby do 

podjęcia uchwały to należałoby dokonać w niej uzasadnienia, jeżeli chodzi o obszar objęty 

zmianami studium zagospodarowania przestrzennego. Radny powiedział, że skoro lotniska 

nie będzie, to duży obszar zieleni jest niepotrzebny w tym miejscu i należałoby zmienić zapis 

dotyczący tego kawałka.  Radny złożył wniosek o zmianę załącznika graficznego nr 2, tak 

żeby poszerzyć cały trójkąt między Wojcieszycami, Różankami a Bermudami. Wówczas przy 

okazji można by było w sposób racjonalny poprowadzić czy zaplanować obwodnicę Różanek, 

i przy okazji zmienić przeznaczenie dużego obszaru zieleni.  

 

Pan Andrzej Korzeniowski mieszkaniec Różane – zapytał się czy były prowadzone na 

miejscu w tym rejonie badania fizyczne dolnej części atmosfery. 

 

Przedstawicielka „Alpha Wind” – odpowiedziała, że najpierw podpisywana jest umowa, 

później składane są wnioski do Gminy i wówczas otwiera się cała procedura. Nie były jeszcze 

badania prowadzone ponieważ na tym etapie nie ma jeszcze na to finansowania. 

 

Pan Andrzej Korzeniowski mieszkaniec Różanek– powiedział, że aby podjąć jakąkolwiek 

decyzję to najpierw trzeba przeprowadzić badania środowiskowe z konkretnym 

umiejscowieniem inwestycji,  które  miały by na celu ocenić wpływ inwestycji na 

środowisko.  

 

Pan Rogowski mieszkaniec Rózanek– powiedział, że po uchwaleniu zmian dotyczących 

studium te wszystkie badania będą robione.  

 

Przedstawicielka  „Alpha Wind” – powiedziała, że podjęcie uchwały otwiera dopiero cały 

proces. Po drodze jest mnóstwo procedur, a w dalszej części również badania. 
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Pan Hurka – powiedział, że wszystko jest w rękach radnych, a wątpliwości jest bardzo dużo. 

 

Radna Bożena Adamczak - wniosła wniosek formalny o rozdzielenie projektu uchwały na 

Różanki i osobno Kłodawę i Chwalęcice, aby moc umożliwić radnym obiektywne 

głosowanie. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że w takiej formie projekt 

uchwały wpłynął do Biura Rady i w takiej formie należy głosować. Dodał, że Rada może 

odrzucić uchwałę. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – wprowadziła autopoprawkę dotycząca wycofania 

informacji dotyczących miejscowości Chwalęcice i Kłodawa – będzie to wprowadzone 

osobną uchwałą. W autopoprawce Pani Wójt zostają Różanki. 

Radny Andrzej Korona – zapytał się  Pani Wójt, jaka jest jej opinia na propozycję radnego 

polegająca na poszerzeniu załącznika nr 2.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała że projekt jest przygotowany prawidłowo. 

Uważa, że na etapie rozmów z szefostwem strefy ekonomicznej być może zajdzie potrzeba 

aby poszerzyć lub od strony lasku wprowadzić wjazdy na ten teren. Jeżeli po rozmowach 

strefa będzie zainteresowana, to wówczas zostanie przedłożony projekt uchwały. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że nie chodzi o sprawę strefy ekonomicznej ale o 

poprawienie przebiegu planowanej obwodnicy Różanek. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – poprosił o naniesienie zmian w projekcie uchwały. Odniósł się do 

propozycji Radnego Korony twierdząc, że wszystko zależy od tego jak zostanie 

przegłosowany projekt uchwały. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – zapytała się, czy my do tego możemy przystępować co pan 

Radny Korona wnioskuje skoro nie mamy opinii rady sołeckiej Wojcieszyce. 

 

Radny Andrzej Korona – odpowiedział, że rada sołecka Wojcieszyc oraz uczestnicy 

zebrania wiejskiego wnioskowali o poszerzenie terenu objętego planem w celu 

wyprostowania drogi. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan – poddał wniosek Radnego Korony pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 5 

Głosy przeciw: 7 

Głosy wstrzymujące się: 3 

Wniosek został odrzucony. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że potrzebna jest opinia rad sołeckich Wojcieszyc  i 

Różanek ponieważ projekt uchwały został zmieniony. Uczestnicy zebrania np. w Różankach 

– Szklarni głosując „za” mogli się kierować chęcią poprawienia stanu planowania 

przestrzennego w Chwalęcicach lub w Kłodawie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan – poprosił  Mecenasa o komentarz. 
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Mecenas Krzysztof Grzesiowski – odpowiedział,  że komentarz jest zbędny ponieważ radna 

powiedziała co trzeba w tej sprawie, prawnie również. 

 

Radny Andrzej Korona – zwrócił się do Przewodniczącego  prosząc aby zwrócił uwagę 

mecenasowi w jakim charakterze jest tu obecny. Powiedział, że rolą mecenasa nie jest 

ocenianie radnych. Dodał, że mecenas ma wykonywać zadania które wynikają z umowy o 

pracę. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – zwrócił uwagę Radnemu Koronie, że nie w jego 

kompetencjach znajduje się ocena zakresu obowiązków. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zwróciła się do radnego Korony aby nie zasłaniał się 

Chwalęcicami, ponieważ one same się obronią. Dodała, że Pani Wójt przedłoży projekt 

uchwały w tej sprawie. 

 

Radny Andrzej Korona – odpowiedział, że radna Zienkiewicz nie zrozumiała intencji 

wypowiedzi. Dodał, że wycofuje wniosek. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan – poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W górowaniu udział wzięło 15 radnych. 

 

Głosy za: 8 

Głosy przeciw: 5 

Głosy wstrzymujące się: 2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/251/13. 

 

Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 

2013 rok. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – 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  poddał pod 

głosowanie projekt uchwały.  

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/252/13. 

 

Ad. 5c. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji 

celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii 

Zajęciowej w Chwalęcicach. 

 



 11 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk– przedstawił 

pozytywną opinię komisji  na temat projektu uchwały. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała na co zostanie wydane 15 tys. 

 

Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej – powiedziała, że na bieżącą działalność w tym 

roku zabrakło pieniędzy. Dodała, że gdyby nie pomoc Starostwa Powiatowego to nie można 

by było zamknąć roku. 

 

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

Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/253/13. 

 

Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów obliczania 

podatku rolnego w 2014 roku na obszarze 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. 

 

Radna Renata Kożuchowska – zapytała czy stawka od środków transportowych zostaje taka 

sama jak w ubiegłym roku. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że jej intencją było aby nie proponować 

podwyżek żadnych grup podatkowych na przyszły rok. Dodała, że jeżeli  uchwała nie 

zostanie podjęta wówczas rolnicy będą mieli podwyżkę podatku rolnego. 

 

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

Legan poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 14 

Głosy przeciw: 1 

Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/254/13. 

 

Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gorzowskiego na zadania inwestycyjne pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409 F 

na odcinku Kłodawa – Chwalęcice. 
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Wójt Gminy Anna Mołodciak – jako autopoprawkę poprosiła o naniesienie zmian w § 2 i § 

5. 

 

Z – ca Wójta Karolina Niciejewska – powiedziała, że §5 dotychczasowej uchwały staje się 

§6 nowej 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. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że na całej długości drogi Kłodawa – 

Chwalęcice jest dopuszczalna prędkość 30 km/h, natomiast gdy się wjeżdża na teren 

zabudowany Chwalęcic jest 40 km/h. To świadczy o tym jak nas Starostwo szanuje. Radna 

zgłosiła wniosek formalny aby część pieniędzy zatrzymać do czasu wyjaśnienia sprawy. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że porozumienie zostało podpisane. Droga 

jest  odebrana a kwestie prędkości nie były uwzględniane. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że będzie kontaktowała się ze Starostą , a  

kwota będzie wypłacona dopiero gdy nastąpi zmiana oznakowania. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – wycofała wniosek. 

 

Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za: 14 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/255/13. 

 

Ad. 5f. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. 

 

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 tym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za: 14 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/256/13. 
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Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu 

gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kłodawa na lata 2014-2018. 

 

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 tym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/257/13. 

 

Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w 

wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez PWiK 

sp. zo.o. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel– 

przedstawiła negatywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk– przedstawił 

negatywną opinię komisji  na temat projektu uchwały. 

 

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

poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 0 

Głosy przeciw: 15 

Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała nie została przyjęta. 

 

Ad. 5 i. Podjęcie uchwały w sprawie opinii na temat uznania lasów Nadleśnictwa 

Bogdaniec położonych na terenie Gminy Kłodawa za ochronne. 

 

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 tym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 14 

Głosy przeciw: 1 
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Głosy wstrzymujące: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/258/13. 

 

Ad. 5j. Podjęcie uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 

Lubuskiego Nr NK_I.4131.256.2013.MGrz. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel– 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – komisja nie 

głosowała z powodu wprowadzenia nas w błąd. Uchwały tej miało nie być. 

 

Radny Andrzej Korona  - zapytał się kto wprowadził w błąd i na czym błąd polegał. 

 

Radny Czesław Konieczuk – wyjaśnił, że radny Korona powiedział, że tej uchwały nie 

powinno być ponieważ została złożona i  podpisana przez  Z – cę Wójta Karolinę 

Niciejewską, osobę do tego nieuprawnioną. Po zakończeniu komisji Pan mecenas 

telefonicznie poinformował, że po zweryfikowaniu upoważnienia Pani Wójt dla Zastępcy 

pani Karolina jest władna do składania projektu uchwał.  

 

Radny Andrzej Korona  - poprosił o wyjaśnienie w jaki sposób radny Korona wprowadził w 

błąd komisję. 

 

Radny Czesław Konieczuk – stwierdził, że źle się wyraził. Przeprosił radnego Koronę. 

Powiedział,  że było takie stwierdzenie, że osoba nieuprawniona podpisała projekt uchwały. 

Dodał, że żaden uczestnik komisji i żaden urzędnik nie umiał sprostować że Z – ca Wójta jest 

upoważniony. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz -  powiedziała, że też na tej komisji była i radny Konieczuk 

mówi nieprawdę. Na komisji nikt nie potrafił powiedzieć, że Z – ca Wójta ma upoważnienia i 

pełnomocnictwa Pani Wójt. Nasza świadomość kończyła się na tym, że Pani Wójt ma tylko 

uprawnienia do przedkładania uchwał.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak –  powiedziała, że Zastępca ma pełne prawo do zastępowania 

Wójta, wydawania decyzji oraz  podpisywania uchwał. Dodała, że jeszcze wyjdzie na to że 

ktoś stworzył po komisji takie upoważnienie. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że pani Wójt użyła złego  sformuowania, 

twierdząc że  pełnomocnictwa zostały stworzone po komisji. Dodała, że  sprawa dotyczy tego 

że nikt nie powiedział uczestnikom komisji że Pani Karolina ma pełnomocnictwa. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – przeprosiła, że powiedziała to na posiedzeniu sesji. Jeden z 

radnych  użył takich słów. 

 

Radny Andrzej Korona – przytoczył §54 punkt 1 Statutu gminy Kłodawa. Na dokumencie 

nad którym obradowały komisje nie ma podpisu radnego ani podpisu Wójta. Z faktu że pełni 

się funkcję Zastępcy Wójta wcale nie wynika że można zastępować Wójta w każdych 

okolicznościach i w każdej sprawie. W tej konkretnej sprawie trzeba mieć specjalne 

upoważnienie. Dlaczego na komisji Wójt ani Zastępca nie wspomniała o istnieniu takiego 

upoważnienia. Należy się zastanowić od kiedy istnieje upoważnienie. Pani Niciejewska 
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stwierdziła swoim podpisem że sporządziła dokument. Sporządziła to nie znaczy że zgłosiła 

dokument w imieniu Wójta. Nie ma podpisu radnego i podpisu jednoznacznie złożonego w 

imieniu czy w zastępstwie Wójta. Jest adnotacja radcy prawnego i pieczątka zastępcy Wójta z 

informacją że Pani Wójt to sporządziła a nie zgłosiła. W związku z tym dokument nie 

odpowiada warunkom określonym w statucie gminy. Nie jest formalnie i prawidłowo 

zgłoszonym projektem uchwały, w związku z tym nie może być rozpatrywany przez radę. 

Gdyby ta uchwała została przyjęta to nadzór Wojewody ją na pewno uchyli. Radny 

powiedział, że zgłasza wniosek o zaprzestanie procedowania nad  projektem uchwały. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski -  powiedział, że nad argumentami które podniósł pan 

Korona można dywagować.  Najbardziej prawidłowe byłoby gdyby na projekcie uchwały 

była przybita pieczątka „z upoważnienia Wójta”, jednak brak tego zwrotu nie podważa 

skuteczności tego działania. Pani Karolina sama nie ma żadnych kompetencji do działania, 

więc mogła tylko  działać w imieniu Wójta w tej sprawie. Dodał, że nie ma przeszkód aby 

uchwała dzisiaj była podjęta. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – zapytała się, dlaczego wcześniejsze uchwały radny 

przegłosował i były tak samo opieczętowane. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że nikt z nas nie jest upoważniony do 

przepytywania innego radnego. 

 

Radny Gerard Bieryło – poparł wypowiedź radnej Piotrzkiewicz. 

 

Radny Andrzej Korona – wyjaśnił, że w przypadku uchwały budżetowej nie zachodziła  

wątpliwość, że autorką jej jest pani Wójt, natomiast w projekcie uchwały w sprawie 

zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Lubuskiego taka wątpliwość istnieje 

polegająca na braku pieczątki o treści „z upoważnienia Wójta” i pisemnej adnotacji, że składa 

się podpis w imieniu Wójta.  Kolejnym faktem budzącym wątpliwość jest to Ze pani Karolina 

sporządziła dokument, ale  to nie znaczy że zgłosiła go w imieniu Wójta. W związku z tym 

dokument nie odpowiada warunkom określonym w statucie gminy. Nie jest formalnie i 

prawidłowo zgłoszonym projektem uchwały, w związku z tym nie może być rozpatrywany 

przez radę.  

 

Przewodniczący Gminy Andrzej Legan – poprosił o przekazanie upoważnienia radnemu 

Koronie. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że ambicja Pani radnej nie powinna jej 

pozwolić na szarganie jej nazwiska. Człowiek ambitny nie powinien się bić o coś czego nie 

wykonuje. Zaproponowała radnej aby poszła do Sądu Pracy, aby nie narażać Rady Gminy na 

dalsze szarpanie się z tym problemem. 

 

Radny Andrzej Korona – poprosił Przewodniczącego Rady Gminy aby zapoznał się z 

pełnomocnictwem. Radny stwierdził, że dokument nie posiada numeru i nie jest nigdzie 

zarejestrowany. Dodał, że mógł zostać sporządzony godzinę temu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – wyjaśnił, że dokument widział w 

poniedziałek po komisji. Pani Niciejewska przyniosła dokument ze swojego pokoju, 

Przewodniczący zagwarantował że nie został zfabrykowany. 
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Radny Andrzej Korona – zapytał się Pani Wójt, dlaczego ten dokument nie ma numeru i nie 

jest zgodny z instrukcją kancelaryjną która jest aktem prawnym. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że dokument posiada datę, spis treści. Nie ma 

obowiązku numerowania pełnomocnictw. Dodała, że pełnomocnictwo zostało udzielone 

zgodnie z prawem. 

 

Radny Andrzej Korona – zapytał się dlaczego inne pełnomocnictwo ma numer, a te o które 

nam konkretnie chodzi nie ma. Pismo  które nie ma numeru jest pismem nieważnym. Radny 

powiedział, że rezerwuje sobie prawo do prokuratury o sprawdzenie  kiedy dokument 

powstał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie wniosek radnego 

Korony w sprawie nierozpatrywania uchwały w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia 

nadzorczego Wojewody Lubuskiego Nr NK_I.4131.256.2013.MGrz. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za: 3 

Głosy przeciw: 8 

Głosy wstrzymujące: 3 

Radna Chmiel nie wzięła udziału w głosowaniu. 

Wniosek radnego Korony został odrzucony. 

 

Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z tym Przewodniczący Rady Gminy poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 8 

Głosy przeciw: 4 

Głosy wstrzymujące: 1 

Radny Korona i Radna Chmiel nie wzięli udziału w głosowaniu 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXIII/259/13. 

 

Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz -  przeczytała oficjalne stanowisko rzecznika prasowego 

Prokuratury w sprawie Sekretarza. Radna zapytała się jaka decyzja o warunkach zabudowy 

jest przedmiotem postępowania oraz kto podpisywał i sprawdzał Panu Sekretarzowi 

delegacje. Rana poprosiła mecenasa o postawy prawne na podstawie których wypłacano 

sekretarzowi wynagrodzenie. Wstrętną sprawą jest to, że Pan Czapliński wiedząc  że jest 

winny pobierał wynagrodzenie. Radna poprosiła również o podanie  kwoty  wynagrodzenia 

pana Czaplińskiego na piśmie od momentu zawieszenia w obowiązkach. Radna zapytała się 

kto nadzorował pracę sekretarza. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odczytała zawiadomienie jakie otrzymała z prokuratury. 

Powiedziała, że o rozprawie nie została jeszcze powiadomiona. Dodała, że doniesienia 

prasowe nie są oficjalnym stanowiskiem. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że rzecznik prasowy tych informacji nie 

zdementował, więc są prawdziwe. Radna otrzymała od redakcji gazety informację, że ma ona 

oficjalne oświadczenie rzecznika Prokuratury. 
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Mecenas Krzysztof Grzesiowski – powiedział, że podstawa prawna zawarta jest w ustawie o 

pracownikach samorządowych. Dopóki były sekretarz nie zostanie skazany prawomocnym 

wyrokiem to istnieje domniemanie niewinności. Dopóki wyrok  nieuprawomocni się,  nie 

możemy mówić o osobie że jest winna za przestępstwa. Gmina została tylko powiadomiona o 

tym, że został wniesiony akt oskarżenia. W dokumencie tym nie jest podane ile jest zarzutów, 

jakie zarzuty i czego dotyczą. Jako dowód w sprawie dokumentów z Urzędu zostało 

zabranych bardzo dużo, dlatego my nie wiemy czego dotyczą sprawy. Na dzień dzisiejszy nie 

mamy możliwości uzyskania aktu oskarżenia ani wyroku.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że delegacje sekretarzowi podpisuje Wójt 

natomiast służby finansowe sprawdzają. Nie ma takiej możliwości aby każda ze służb jechała 

za pracownikiem i sprawdzała czy był w danym miejscu, to już mogą sprawdzać organy 

ścigania. 

 

Radny Henryk Brzana – zapytał się czy pan Czapliński zwolnił się dobrowolnie czy za 

porozumieniem stron. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – powiedział, że Pan Czapliński złożył wniosek o 

rozwiązanie z nim umowy o pracę i zostało zawarte porozumienie na wniosek pracownika o 

rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron. Wniosek wpłynął 18 listopada. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła, aby przy realizacji inwestycji związanej z budową 

sieci kanalizacyjnej zwracać uwagę wykonawcom na stan dróg oraz pozostawiony po sobie 

porządek. Przy ulicy Ogrodowej w Różankach droga została poprawiona dzięki wielokrotnym 

interwencjom, a i tak nie jest w stanie idealny. Radna podziękowała Urzędowi Gminy za 

szybką interwencję i zareagowanie w sprawie psa chorego na nowotwór. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że wykonawca ma obowiązek doprowadzić 

drogę do stanu poprzedniego. Kierownik dodał, że jego zdaniem podczas takich inwestycji 

powinno mieć miejsce odtworzenie nowej nawierzchni. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła pana Kierownika o przejechanie się na ulicę 

Niepodległości „gminną” i ulicę Niepodległości „boczną” za sklepem spożywczym, Osiedle 

Parkowe i ulicę Wiśniową, aby zobaczyć w jakim stanie są te drogi i co można zrobić, by 

poprawić ich stan. Dodała, że droga przy ulicy Niepodległości jest w bardzo złym stanie, 

mieszkańcy mają problem z poruszaniem się po niej nawet na pieszo. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że te drogi nie zostały jeszcze odebrane. 

Powiedział, że drogi tam zostaną doprowadzone do takiego stanu że będzie można nimi 

przejechać. Dodał, że na dzień dzisiejszy nie ma zgłoszenia o zakończeniu prac i dlatego nie 

można nic w tym kierunku zrobić. 

 

Radny Czesław Konieczuk -  zapytał, czy wykonawcy którzy „łatają” dziury dają gwarancję. 

Poprosił,  aby wymuszać na wykonawcach  którzy będą „łatać” dziury o użycie najnowszych 

technologii, aby uzupełnienie dziury w asfalcie służyło dłuższy okres. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że tego typu prace wykonujemy we 

własnym zakresie metodą „na zimno” w okresie od maja do września. 
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Radna Grażyna Kaźmierczak – zapytała się, czy są już jakieś informacje na temat 

udrożnienia rzeki Santoczna. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że nie ma jeszcze żadnych informacji. 

 

Radny Jan Kubera – zwrócił się z prośbą do Pani Wójt aby przy ulicy Leśnej i Spokojnej  

robotnicy którzy będą wykonywali prace kanalizacyjne działali w taki  sposób aby drogi były 

przejezdne. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że są takie odcinki dróg gdzie nie ma 

odpowiedniej szerokości aby puszczać ruch jednostronnie. Na ulicy Spokojnej będzie o tyle 

wygodnie, że będzie można objechać Leśną.  

 

Radny Henryk Brzana – zapytał się czy chodnik przy ulicy Wspólnej przed zimą zostanie 

naprawiony. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że chodnik nie zostanie ułożony w tym 

roku. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 7. Wolne wnioski. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – odczytała następujące pisma: 

1. Wskazanie Wojewody Lubuskiego w sprawie Uchwały Rady Gminy Kłodawa 

podjętej na sesji w dniu 21sierpnia 2013r. dotyczącego przystąpienia do opracowania 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na Osiedlu Marzeń. 

2. Apel mieszkańców Osiedla Marzeń o nieskalanie działek na Osiedlu Marzeń. 

 

Radny Andrzej Korona  - powiedział, że większość radnych łamie prawo w sposób 

świadomy głosując wbrew ostrzeżeniom, że projekty uchwał posiadają uchybienia prawne. 

Również dzisiaj większość radnych dopuściła się takiego czynu. Mandatariusz musi 

przestrzegać prawa i zasad współżycia społecznego. Zdaniem radnego  Przewodniczący Rady 

Andrzej Legan powinien wyłączyć się z procesu podejmowania decyzji, a następnie 

przytoczył treść kodeksu postępowania administracyjnego. Pan Przewodniczący wyłączył się 

z tej sprawy na posiedzeniu komisji komunalnej. Zapytał się Przewodniczącego dlaczego tak 

nie postąpił na Sesji. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że na posiedzeniu Sesji 

wstrzymał się od głosu, oraz wyjaśnił  że nie jest pracownikiem administracji biurowej, więc 

przytoczony paragraf KPA Przewodniczącego nie dotyczy. Dodał, że ma wątpliwości kto jest 

właścicielem tej firmy.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że poza wszystkimi kodeksami istnieje 

moralność o której zapomniano. Dla nas ważniejszy jest pan, który chce kręcić lewe interesy 

niż mieszkańcy którzy nas wybrali. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że nigdy nie zabierał głosu w 

tej sprawie i nikogo do niczego nie namawiał więc zarzucanie nacisków jest nieprzyzwoite. 
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Radna Wioletta Mazur – zapytała się Pana i Pani z firmy Anviola którzy są mieszkańcami 

osiedla Marzeń mieszkającymi za lasem, czy byli świadomi przeznaczenia terenu jaki kupują. 

Dodała, że nie sprzeciwia się postawieniu sklepu na Osiedlu Marzeń, ale niech powstanie 

zgodnie z istniejącym planem.Sprzeciwiamy się zmianie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Radna ma nadzieję, że Rada Gminy pochyli się nad 

apelem mieszkańców oraz projektem uchwały, korty wpłynął do Biura Rady. Następnie 

przytoczyła argumenty mieszkańców, którzy sprzeciwiają się wybudowaniu 

wielkogabarytowego sklepu. 

 

Pan Mazur – poinformował, że za apelem w sprawie scalenia działek w większości podpisali 

się mieszkańcy Osiedla Marzeń mieszkający „za lasem”, czyli Ci, których problem związany 

z uciążliwością funkcjonowania dużego sklepu nie będzie dotyczył bezpośrednio. Mieszkańcy 

sąsiadujący z działkami, planowanymi do scalenia sprzeciwiają się temu działaniu. Dodał, że 

mieszkańcy są za sklepem, ale takim który ma powstać według planu uchwalonego przez 

Radę Gminy w 2007r.  

 

Radny Jan Kubera – powiedział,  że nie wszyscy sygnatariusze pisma  są zameldowani. 

Domagając się pewnych rzeczy nie myślą żeby płacić podatki. Radny powiedział, że są to 

działki pod działalność usługową, nic nie zostało zmienione w tym kierunku. Na dzień 

dzisiejszy nie wiadomo co tam powstanie, będzie to dopiero wynikało z opracowania. Inne 

osiedla budują drogi za część swoich pieniędzy wspólnie z gminą. Radny zaproponował takie 

kierunek działania mieszkańcom osiedla Marzeń. 

 

Radna Wioletta Mazur –  nie zgodziła się z wypowiedzią radnego Kubery, który twierdzi że 

mieszkańcy osiedla Marzeń nie przekazują pieniążków do budżetu Gminy. Radna 

powiedziała, że osiedle pięknieje kosztem pracy własnych rąk. Gmina nie ponosi żadnych 

kosztów za koszenie, odśnieżanie, wszystko robione jest we własnym zakresie.  

 

Pan Mazur – zapytał się radnego Kubery po co przystępować  do projektu zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego skoro ma tam powstać sklep o 

powierzchni 20, 50  m². Dodał, że wypowiedź Pana Kubery w sprawie finansowania osiedla 

przez mieszkańców była nieuczciwa. Mieszkańcy innych osiedli dokładali się do dróg 

prowadzących do swoich posesji, a nie do dróg głównych. 

 

Radny Andrzej Korona – podał dwie sytuacje w których nie doszło do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego. Radny zauważył, że na dzisiejszej Sesji 

postępowanie jest całkowicie odmienne. Petycja nie trafiła do Rady, a Pani Wójt kierując się 

nią sporządziła projekt uchwały. Radny ma nadzieję, że Pani Wójt sporządzając projekt  nie 

miała świadomości, że Pan Przewodniczący Rady jest nią rodzinnie zainteresowany z powodu 

powinowactwa jednego z właścicieli. Wówczas trzeba było zastosować § KPA. Dlaczego 

Pani Wójt sporządziła jeden projekt uchwały skoro były dwie petycje. Radny zauważył, że nie 

są jednakowo traktowani mieszkańcy i ich interesy przez władze Gminy. Jedynym wyjściem 

jest uchylenie uchwały. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że insynuacje Radnego Korony pod jej 

adresem są niesmaczne. Pan radny jest sędzią sprawiedliwym, radnym który etycznie, 

moralnie i zgodnie z prawem działa a wszyscy inni są źli.  
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Radny Andrzej Korona – radny odpowiedział, że nie przypisuje sobie praw sędziego, tylko 

wyraża swoje opinie na dany temat. Dodał, że jeżeli  zadaje pytania i ma wątpliwości to 

chciałby uzyskać odpowiedź.  Zadał pytanie czy przyjemnie jest czytać jak piszą o nas, że 

jesteśmy sitwą. Uczciwość by nakazywała zastanowić czy nie ma podstaw do dochodzenia do 

takich wniosków. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że państwo od razu zdecydowali jaka decyzja 

to będzie, i będzie konsultowana z  mieszkańcami. Dodała, że radny Korona mówi to co mu 

jest wygodne. 

 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że pan Korona i inni radni powinni się zastanowić 

czy swoim postępowaniem nie działają  na szkodę. 

 

Radna Justyna Kowalska -  powiedziała, że oburzyły ją słowa koleżanki radnej która 

stwierdziła, że gdy powstanie sklep to będzie tam tranzyt ludzi. Dodała, że projekt uchwały 

powstał, nie dlatego, że rada miała takie „widzimisię”, tylko dlatego że mieszkańcy zwrócili 

się o to z wnioskiem. Przypomniała, że  jeszcze nie wiadomo jaki będzie metraż sklepu. 

Doszło do tego zaczęto dzielić mieszkańców osiedla Marzeń. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że w Zdroisku nie ma żadnego sklepiku a 

mieszkańcy bardzo by sobie tego życzyli. Zabiegano o to aby powstał, władze Gminy 

oferowały pomoc proponując częściowe zwolnienie z podatku ale niestety się nie udało. 

Radna poprosiła aby dokładnie przemyśleć temat.  

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – radny Korona zarzucił, że państwo świadomie łamią 

prawo. Mecenas zaznaczył że takie coś wcale nie ma miejsca, prawo jest bardzo 

skomplikowane a sądy wydają różne wyroki w takiej samej sprawie. 

 

Sołtys Regina Korona - zwróciła, uwagę, że do punktu w którym mogą wypowiadać się 

sołtysi wytrwało tylko troje sołtysów. Zwróciła uwagę, że latarnie wzdłuż drogi do 

przedszkola i dalej do bloków nie świecą. Dzieci idąc rano do przedszkola idą po ciemku. 

Zapytała, kto będzie sprzątał w Wojcieszycach, ponieważ w listopadzie kończy się umowa 

dla Pani która się tym zajmuje. Dodała, że droga na ulicę Jeziorną wymaga dalszych prac. 

Poprosiła aby przekazywać sołtysom odpowiedzi na ich zapytania, które wpływają do Urzędu 

z innych instytucji. Nawiązała do kradzieży przęsła ogrodzenia świetlicy w w Wojcieszycach 

i poprosiła o działania mające na celu zapobieżenie takim sytuacjom w przyszłości (np. 

monitoring lub oświetlenie). 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - poprosiła o to, abyśmy wspólnie czuli się gospodarzami 

naszej gminy i dbali o nasze tereny.  

 

Radna Katarzyna Chmiel - poprosiła o przekazanie informacji odnośnie zimowego 

odśnieżania dróg w sezonie 2013/2014. 

 

Kierownik Andrzej Kwiatkowski - przekazał radnym i sołtysom pisemną informację. 

 

Pani Irena Mazur mieszkanka Kłodawy - poprosiła o okazanie wsparcia dla Pana 

Sekretarza, który jest teraz w ciężkiej sytuacji, a który jest częścią naszego środowiska. 

 



 21 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poinformował, że w dniu 30 grudnia 

prawdopodobnie o godzinie 09.00 odbędzie się sesja budżetowa. 

 

Ad. 8. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Andrzej Legan zamknął obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


