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Protokół z XXXVI Sesji Rady gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 19 lutego 2014r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na XXXVI sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
3. Analiza sprawozdania z działalności Zakładu Komunalnego w 2013 roku. 
4. Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w 2013 roku. 
5. Przyjęcie projektu oświadczenia Rady Gminy Kłodawa nr 1/2014. 
6. Analiza sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2013 roku. 
7. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a)wniesienia aportu do spółki zo.o PWiK w Gorzowie Wlkp., której Gmina Kłodawa jest udziałowcem; 
b)przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kłodawa”; 
c) zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na 
obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny; 
d) niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków przeznaczonych na fundusz 
sołecki; 
e) zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości ich wynagrodzenia; 
f) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok; 
g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej; 
g) zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 08 czerwca 2011r.; 
i) ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie 
dożywiania” na lata 2014-2020”; 
j) rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie; 
k) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce; 
l) podjęcia uchwały o przekazaniu dla Województwa Lubuskiego dotacji celowej na 
współfinansowanie inwestycji pn. „Kanał Santoczna - rekonstrukcja i odbudowa”. 
8. Interpelacje i zapytania radnych. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXXIV Sesji Rady 

Gminy Kłodawa.  

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że 

w obradach XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 12 radnych, w związku z czym Sesja jest 

prawomocna aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 



 2 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w 

sprawie zmiany uchwały XXVII/204/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 grudnia 2008r. dotyczącej wyrażenia woli 

przystąpienia do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pn. „Kraina Szlaków Turystycznych”.  

 

W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Legan 

poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za: 12 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

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

Gminy Kłodawa. 

 

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

głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

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

Gminy Kłodawa. 

 

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

głosowanie przyjęcie protokołu z XXXV Sesji.  

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan wraz z Wójt Gminy Anną Mołodciak 

poinformowali, że przedsiębiorcy z terenu Gminy Kłodawa wzięli udział w projekcie „LUBTUR”. 

Projekt współpracy LUBTUR powstał w celu promocji północno-wschodniej części województwa 

lubuskiego, rozwoju turystyki na tym terenie oraz zwiększenie atrakcyjności jej wykorzystania. 

Realizowany był przez dwa stowarzyszenia- "LGD Działaj z Nami" ze Świebodzina oraz 

"Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystucznych Lokalna Grupa Działania" z Sulęcina. Jego głównym 

zadaniem było stworzenie portalu, na którym turysta odwiedzający tę część regionu będzie mógł 

znaleźć wszystkie interesujące go informacje. Aby ułatwić wybór wśród sprawdzonej bazy noclegowej 

i gastronomicznej, przeprowadzono certyfikację jakości świadczonych usług w obiektach 

turystycznych. W gronie wyróżnionych znalazło się 5 obiektów z terenu Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan wraz z Wójt Gminy Anną Mołodciak Złotego LUBTU-a 
w kategorii "Obiekty agroturystczne" wręczyli dla przedstawicieli „Ośrodka Rybacko- Wędkarskiego 
Azyl z Mironic”;  Srebrnego LUBTUR-a wręczyli dla przedstawiciela  „Leśnego Zacisza” z Lip 
a Brązowego LUBTUR-a dla przedstawiciela „Pokoje u Edka z Santoczna”. W kategorii "Obiekty 
hotelowe i rekreacyjne"- Złoty Lubtur otrzymała Leśniczówka Przyłęsko zaś srebrny- Centrum 
Konferencyjno Szkoleniowe Cysters z Mironic.   
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Ad. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Radna Bożena Adamczak –  poinformowała, że zakończył się pierwszy etap modernizacji rowów 
melioracyjnych. Rada Sołecka przeznaczyła sporą część swoich środków na to zadanie, przy wsparciu 
finansowym Urzędu Gminy. Został udrożniony pierwszy odcinek rowu łączącego się z rowem 
należącym do Nadleśnictwa. Radna w imieniu swoim i Rady Sołeckiej podziękowała Pani Bożenie 
Popowskiej i strażakom, którzy pomogli w czyszczeniu przepustów i Kierownikowi Jesisowi za pomoc 
w znalezieniu firmy, która wykonała to zadanie, oraz wszystkim osobom dzięki którym zadanie jest 
realizowane. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął dyskusję 
w tym punkcie i przystąpił do kolejnego punktu w porządku obrad. 
 
Ad. 3. Analiza sprawozdania z działalności Zakładu Komunalnego w 2013 roku. 
Kierownik Zakładu Komunalnego Jacek Zatoka – omówił przygotowane sprawozdanie. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 4. Analiza sprawozdania z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w 2013 roku. 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat sprawozdania. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
 
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 5. Przyjęcie projektu oświadczenia Rady Gminy Kłodawa nr 1/2014. 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat oświadczenia. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – poinformowała, że komisja nie zajęła 
stanowiska. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – poinformował, że komisja nie 
zajęła stanowiska. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła o przedstawienie stanowiska sołtysów sprawie oświadczenia. 
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Sołtysi nie wnieśli uwag do projektu oświadczenia, 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
oświadczenia pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za – 10 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 3 
Oświadczenie zostało przyjęte. 
 
Ad. 6. Analiza sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2013 roku. 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – omówił sprawozdanie i wyjaśnił, że treści złożonych wniosków 
nie można zmienić, ponieważ w takiej treści zostały przegłosowane. 
 
Radny Henryk Brzana – zwrócił uwagę na „literówki” w sprawozdaniu. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 7a. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia aportu do spółki zo.o PWiK w Gorzowie Wlkp., 
której Gmina Kłodawa jest udziałowcem. 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/271/14. 
 
Ad. 7b. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Kłodawa”. 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
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Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/272/14. 
 
Ad. 7c. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa przez Zakład Komunalny. 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – wprowadziła autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na 
zastąpieniu słowa przepływ słowem przekrój w § 1 pkt a,b,c. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:     0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/273/14. 
 
Ad. 7d. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy 
środków przeznaczonych na fundusz sołecki. 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Sołtys sołectwa Rybakowo Ostrycharz – przypomniał, że sołtysi swoje negatywne stanowisko w 
sprawie funduszu sołeckiego wyrazili ok. dwa miesiące temu. 
 
Sołtys Sołectwa Różanki – Szklarnia Zofia Kłos – Gryska – powiedziała, że sołtysi nie są przygotowani 
do tego aby realizować  fundusz sołecki. Poprosiła aby w przyszłym roku zwiększyć środki dla małych 
sołectw, ponieważ one nie mają możliwości pozyskania dodatkowych przychodów. 
 
Radna Wioletta Mazur – powiedziała, że czas na dyskusję dotyczącą wysokości przyznanych środków 
był w poprzednim punkcie. Dodała, że sołectwo Różanki – Szklarnia dostaje w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca 20zł, podczas kiedy w Kłodawie jest to 3,90, więc uwaga o zwiększeniu środków jest 
niestosowna. 
 
Sołtys Sołectwa Wojcieszyce Regina Korona – powiedziała, że oświadczenie nie jest aktem prawnym. 
Dodała, że brakuje konsultacji społecznych, spotkań z sołtysami. Uważa, ze efektywność prac radnych 
i sołtysów jest bardzo mała a to skutkuje brakiem zaangażowania mieszkańców. Ponadto radni 
powinni nabrać pokory, ponieważ decydują o sprawach ważnych dla sołectw. 
 
Sołtys Sołectwa Różanki Wiesław Motyk – uważa, że  można spróbować wejść w fundusz sołecki, 
żeby zobaczyć jak to funkcjonuje. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że sołtys powinien mieć wsparcie rady sołeckiej w 
rozliczaniu funduszu sołeckiego. Ponadto sołtysi powinni określić na co będę chcieli przeznaczać 
środki z funduszu. Dodała, że specyfika każdego sołectwa jest inna, jak również poziom 
zaangażowania mieszkańców w życie sołectwa i należy to brać pod uwagę. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              10 
Głosy przeciw:                     2 
Głosy wstrzymujące się:    1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/274/14. 
 
 
Ad. 7e. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze 
inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia. 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/275/14. 
 
 
Ad. 7f. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok. 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/276/14. 
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Ad. 7g. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do 
przyznania pomocy w zakresie dożywiania dzieci w wieku od 3 roku życia i uczniów do czasu 
ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. 
Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Bożena Wójcik – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/277/14. 
 
Ad. 7h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Kłodawa z dnia 08 
czerwca 2011r. 
Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Bożena Wójcik – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/278/14. 
 
 
Ad. 7i. Podjęcie uchwały w sprawie  ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020”. 
Kierownik Gminnego Ośrodka  Pomocy Społecznej Bożena Wójcik – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                              14 
Głosy przeciw:                     0 
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Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/279/14. 
 
Ad. 7j. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie. 
Zastępca Wójta Karolina Niciejewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska– przedstawiła pozytywną opinię komisji na 
temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                              14 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/280/14. 
 
Ad. 7k. Podjęcie uchwały w sprawie  przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce. 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił negatywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Andrzej Korona – uważa, że przy okazji opracowywania planu dla obrębu przeznaczonego pod 
podstrefę, powinno się opracować plan dla całej miejscowości. Dodał,  że w tej kadencji ustalono, że 
opracowywanie planu dla części miejscowości prowadzą do chaosu, i tylko całościowe podejście do 
miejscowości daje szanse na porządek przestrzenny. Radny złożył wniosek o zmianę uchwały tak aby 
przystąpić do opracowania całej miejscowości Wojcieszyce. 
 
Radna Renata Kożuchowska – poprosiła o komentarz Wójta w  tej sprawie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że objęcie planem terenu całej 
miejscowości  znacznie wydłuży procedurę opracowania planu, ponadto  jeżeli wkroczymy w tereny 
„lotniskowe” może to wywołać lawinę. Dodał, że powinno się opracować plan dla Wojcieszyc, ale w 
dwóch projektach, które mogą być prowadzone równolegle ze sobą. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – poparła zdanie Przewodniczącego. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak – uważa, że Rada powinna podjąć uchwałę w przedłożonym kształcie, a 
Radny Korona powinien pilotować temat przedłożenia kolejnego projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do opracowania planu dla całej miejscowości. 
 
Radny Jan Kubera – przypomniał, ze w kolejce do opracowania planu czeka Kłodawa. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz - uważa, że należy racjonalnie podchodzić do każdej miejscowości, 
ograniczyć wydatki i przystąpić do opracowania jak największej ilości planów, aby nie dopuścić do 
chaosu w zabudowie. 
 
Radny Andrzej Korona - powiedział, że parę miesięcy temu przeszła kontrowersyjna uchwała 
dotycząca planu zagospodarowania przestrzennego dla kontrowersyjnego osiedla w Kłodawie. 
Wojewoda stwierdził, że uchwała została podjęta z naruszeniem prawa - z powodu braku  opinii 
sołectwa w tej sprawie. Kto przyjął, że w tej sprawie również otrzymamy „tylko” naruszenie prawa, a 
nie rozstrzygniecie nadzorcze unieważniające uchwałę, które doprowadzi do bardzo dużego 
opóźnienia uchwaleniu tego planu. Proszę wziąć to pod uwagę podczas głosowania nad poprawką 
zgłoszoną przeze mnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- odpowiedział, że rozstrzygnięcia Wojewody nie zawsze 
są słuszne. Poinformował, że Sąd uchylił rozstrzygnięcie Wojewody unieważniające uchwałę sprawie 
nie wyrażenia zgody na zmianę warunków wynagrodzenia dla radnej Gminy Kłodawa. Następnie 
poddał pod głosowanie poprawkę zgłoszoną przez radnego Koronę. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                              2 
Głosy przeciw:                    10 
Głosy wstrzymujące się:    2 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Andrzej Legan poddał pod głosowanie projekt 
uchwały. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                              10 
Głosy przeciw:                     2 
Głosy wstrzymujące się:    2 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/281/14. 
 
Ad. 7l. Podjęcie uchwały w sprawie  podjęcia uchwały o przekazaniu dla Województwa Lubuskiego 
dotacji celowej na współfinansowanie inwestycji pn. „Kanał Santoczna - rekonstrukcja 
i odbudowa”. 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                              14 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/282/14. 
 

Ad. 7 ł. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały XXVII/204/08 Rady Gminy Kłodawa z dnia 10 grudnia 

2008r. dotyczącej wyrażenia woli przystąpienia do stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania pn. „Kraina 

Szlaków Turystycznych”.  
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Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za:                               14 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVI/273/14. 
 
Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - przedstawiła powody nie przedłożenia na dzisiejszej sesji 
projektu uchwały w sprawie zmiany liczby lokali wyborczych. 
 
Zastępca Wójta Karolina Niciejewska - dodała, że uchwała jeszcze nie została zaopiniowana przez 
Komisarza Wyborczego i dopiero po zaopiniowaniu zostanie przedłożona do procedowania. 
 
Radny Jarosław Szyliński - uważa, że powinny być dla odrębne lokale w Santocznie i Rybakowie. 
Pozostawienie jednego lokalu jest bardzo nieprawidłowe i doprowadzi do skłócenia miejscowości. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Jacek Zatoka- powiedział, że intencją sygnatariuszy pisma nie było 
odebranie lokalu dla mieszkańców Rybakowa, tylko przywrócenie lokalu w Santocznie. Dodał, że 
znalazł gminę której są podobne warunki i tam udało się doprowadzić do utworzenia dwóch 
odrębnych lokali, więc może w Santocznie i Rybakowie też się uda. 
 
Zastępca Wójta Karolina Niciejewska - powiedziała, że z rozmów prowadzonymi z delegaturą 
wynika, że są marne szanse na przywrócenie lokalu w Santocznie. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - złożyła wniosek o to aby Rada Gminy wystosowała pismo do Komisarza 
Wyborczego z wnioskiem o utworzenie jednego obwodu głosowania z dwoma lokalami wyborczymi 
w Santocznie i Rybakowie, argumentując to m.in. odległością miejscowości, zagrożeniem niskiej 
frekwencji. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak - powiedziała, że w przypadku braku zgody przez komisarza wystąpimy 
do niego o pokrycie kosztów dowodu mieszkańców do lokalu wyborczego. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poddał pod głosowanie wniosek złożony przez Radną 
Grażynę Zienkiewicz. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Radny Czesław Konieczuk - zwrócił się z wnioskiem o uhonorowanie sołtysów, którzy pełnią lub 
pełnili długoletnią pracę. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak- zgodziła się. 
 
Radny Andrzej Korona - uważa, że temat powinno się rozciągnąć również na zasłużonych obywateli. 
Dodał, że w statucie można uregulować tą kwestię. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz - stwierdziła, że to nie jest dobry pomysł, ponieważ ciężko będzie określić 
kryteria. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak - zapytała, czy przedsięwzięcie „biała sobota” będzie kontynuowane. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- odpowiedziała, że na przełomie marca i kwietnia  „biała sobota” 
odbędzie się w Zespole Szkół w Różankach. 
 
W związku brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął dyskusję w 
tym punkcie i przystąpił do kolejnego. 
 
Ad. 9. Wolne wnioski. 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa Grażyna Kaźmierczak odczytała pisma, które wpłynęły do 
Rady Gminy Kłodawa. 

1. Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubuskiego uchylające część załącznika do uchwały 
Rady Gminy Kłodawa w sprawie przyjęcie programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.  

Następnie na prośbę Przewodniczącego odczytała artykuł  221 par. 1,2,3 i art. 223 par. 1 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego,  na które powoływano się na  XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan -  poinformował, że jest jeszcze jedno pismo 
mieszkańców Santoczna dotyczące utworzenia lokalu wyborczego w Santocznie, które było  czytane 
na komisjach. 
 
Przewodnicząca Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Joanna Grymuza - wyjaśniła, 
że uchylony zapis widnieje w uchwale od trzech lat i  do tej pory nie był kwestionowany. Dodała, że 
zapis został wprowadzony po jednej z kontroli, którą komisja była objęta. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - poinformował, że są do nabycia bilety na bal 
charytatywny organizowany przez WTZ. Koszt biletu to 200 zł. 
 
Radna Wioletta Mazur - w imieniu mieszkańców ulicy Perłowej w Kłodawa poprosiła o  
dostarczenie grubszego kamienia do prac na drogę,  ponieważ w chwili obecnej po ulewie błoto z 
drogi spływa na posesje mieszkańców. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - odpowiedział, że całe osiedle Marzeń zostanie objęte pracami w 
ramach utrzymania dróg. Dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba to kamień zostanie dostarczony. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - zwróciła uwagę, że wykonawca wodociągu w Santocku ciągle coś 
„rozkopuje” w Chwalęcicach. Skrzyżowanie ulic Leśnej i Stawowej jest rozkopane od dwóch miesięcy, 
ponadto płuczą wodociągi i co dwa tygodnie ulice są zalane wodą. 
 
Kierownik Jerzy Jesis - odpowiedział, że warunki pogodowe  nie sprzyjają szybkiemu zakończeniu 
prac. Dodał, że wykonawca płaci za wodę. 
 
Radny Jan Kubera-  zwrócił uwagę, że mieszkańcy  na ulicy Leśnej i Spokojnej w Kłodawie mają 
problem z poruszaniem się po drodze w wyniku prowadzonych prac kanalizacyjnych. Dodał, że droga 
jest rozkopana od trzech miesięcy. Ponadto zwrócił uwagę, że chodnik na ulicy Chwalęcickiej się 
zapada. Poprosił o zwrócenie się z zapytaniem do PWiK czy będą wymieniać rury azbestowe, w 
których płynie woda. 
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Kierownik Jerzy Jesis - odpowiedział, że Kłodawie na paru ulicach rury już zostały wymienione. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - odpowiedział, że  ulica Leśna jest przejezdna. Dodał, że niskie wody 
gruntowe opóźniają tempo prac, ponieważ rury kładzione są na głębokości 5 - 6 metrów. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - poprosiła aby wystąpić do Prezydenta z pismem i zapytaniem kiedy 
ulica Żwirowa będzie przejezdna. 
 
Zastępca Wójta Karolina Niciejewska - odpowiedziała, że takie pismo już zostało wystosowane i 
czekamy na odpowiedź. 
 
Radny Gerard Bieryło - poprosił, aby zwrócić uwagę na światło na Sali w Kłodawie. Światło cały czas 
„miga”, co może być spowodowane spadkami napięcia. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, kto zajmuje się konserwacją lamp. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - odpowiedział, że do końca roku oświetleniem zajmowała się firma 
„Enea” ,od tego roku jest to firma „Enees”. 
 
Zastępca Wójta Karolina Niciejewska - powiedziała, że zleci elektrykowi przegląd oświetlenia aby 
sprawdzić, czy problemy są spowodowane spadkami napięć, czy innymi czynnikami. 
 
Radny Czesław Konieczuk - zwrócił uwagę, że lampy w Santocku zapalają się dwie godziny za 
wcześnie i świecą za długo. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Jacek Zatoka - poprosił o rozpropagowanie informacji, że przy 
zakładzie komunalnym raz w miesiącu stoi samochód który odbiera odpady takie jak gruz, opony, 
lodówka, pralka itp. 
 
Radny Andrzej Korona - powiedział, że zanim związek celowy przejął gospodarowanie odpadami, to 
zbieranie śmieci wielkogabarytowych odbywało się dwa razy w roku, była podana informacja, kiedy 
takie śmieci będą odbierane. W chwili obecnej nic nie funkcjonuje tak jak powinno. Dodał, że takie 
informacje powinny być umieszczone na stronach sołectw i urzędu gminy. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - powiedziała, że kiedy system zaczynał obowiązywać, mieszkańcy 
otrzymali informacje na kartkach kiedy śmieci wielkogabarytowe będą odbierane. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie. 
 
Ad. 10. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął 
obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Na tym protokół zakończono: 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Legan 

 


