Protokół z XL Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 14 maja 2014r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.
Proponowany porządek obrad na XL sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołów z XXXVIII, XXXIX sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Wyróżnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłodawa z organizacjami
Pozarządowymi na 2013 rok.
5. Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Kłodawa.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2013 rok.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2013 rok;
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa;
c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok;
d) zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako szczególna
pomoc publiczna;
e) objęcia udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo - Przemysłowy
Spółka z o.o.;
f) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w
obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
g) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
h) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
9. Interpelacje i zapytania Radnych.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XL Sesji
Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności
stwierdził, że w obradach XL Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych, w związku, z
czym Sesja jest prawomocna aby móc podejmować uchwały.
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Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku
obrad.
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan poddał go pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Głosy za:
10
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1d. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XXXVIII
Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał
pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVIII Sesji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XXXIX Sesji
Rady Gminy Kłodawa.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał
pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXIX Sesji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2. Wyróżnienie laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan –zaprosił na scenę uczniów szkół wraz z ich
rodzicami i nauczycielami, którzy osiągnęli wyniki w konkursach przedmiotowych.
Jakub Oleksa - uczeń Zespołu Szkół w Kłodawie, uzyskał tytuł „laureata” w konkursie
przedmiotowym z ” historii społeczeństwa”. Nauczyciel prowadzący: Roman Kaniecki.
Krzysztof Kaliszuk - uczeń Zespołu Szkół w Kłodawie ,uzyskał tytuł „ finalista” w konkursie
przedmiotowym z „matematyki. Nauczyciel prowadzący: Krzysztof Nowak.
Dawid Głodek - uczeń Zespołu Szkół w Kłodawie, uzyskał tytuł „finalisty” w konkursach
przedmiotowych z „fizyki”, „języka polskiego” i „geografii”. Nauczyciele prowadzący: Barbara
Czechowska, Grażyna Kaźmierczak oraz Agata Samulska.
Oliwia Dziamecka - uczennica II LO w Gorzowie Wlkp, mieszkanka Wojcieszyc, uzyskała tytuł
finalisty XLIV Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.
Wójt Gminy Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Leganem
złożyli gratulacje dla uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli wraz z życzeniami dalszych
sukcesów.
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Ad.3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Radna Katarzyna Chmiel- zapytała czy ze względu na sytuację, jaka wystąpiły podczas II etapu
przebudowy świetlicy wiejskiej nie będzie problemów z dotacją unijną. Ponadto zadała
pytanie, czy rozpoczęły się prace związane z budową parkingu przy świetlicy wiejskiej.
Dodała, że ma uwagi dotyczące dróg po przebudowie kanalizacji i ma prośbę, aby ulicę przy
Osiedlu Parkowym wyłożyć kruszywem oraz utwardzić ulicę Niepodległości w części gminnej
od Sali wiejskiej do kościoła i w kierunku drogi krajowej nr 22. Dodała, że ulica Wiśniowa jest
w bardzo złym stanie technicznym i praktycznie jest nieprzejezdna. Zapytała, jaki jest koszt po
przetargu na budowę miejsc parkingowych przy ulicy Bukowej w Kłodawie. Zapytała, kiedy
będzie wykonany remont ulicy Ogrodowej w Różankach. Uważa, że przyszły wykonawca
remontu powinien zabezpieczyć objazd i przeprowadzić go ulicą Magnoliową, po
wcześniejszej modernizacji również i tej drogi. Ponadto zapytała, jaki jest całkowity koszt
remontu ogrodzenia cmentarza oraz termin zakończenia prac.
Radna Bożena Adamczak- dodała, że zgłoszone wyżej sprawy są szeroko omawiane. Zapytała
o ile przesunie się termin oddania świetlicy po remoncie. Uważa, że bardzo ważne jest, aby
wykonać ogrodzenie oraz zagospodarować teren w obrębie świetlicy. Ponadto zadała pytanie
czy droga dojazdowa do przedszkola i teren przed przedszkolem oraz biblioteką mają szanse,
aby w tym roku zostały rozpoczęte prace. Zapytała również, kiedy firma „Mazur” uporządkuje
fragment ulicy Lipowej, która jest w bardzo złym stanie technicznym. Powiedziała, że
rozmawiała z Panem Krychem jak również składała interpelację, ale sprawa dalej nie jest
rozwiązana. Zapytała, kiedy będą zamontowane tablice z regulaminem użytkowania placów
zabaw.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- odpowiedziała, że już wystąpiono do Urzędu
Marszałkowskiego o rozliczenie środków za I etap modernizacji świetlicy. Dodała, że Urząd
Marszałkowski jest na bieżąco informowany przez Gminę o wszelkich przesunięciach lub
utrudnieniach i jakiekolwiek decyzje podejmowane są za ich zgodą. Dodała, że nie ma
zaniechania ze strony urzędu i niebezpieczeństwa, że modernizacja świetlicy nie będzie
zrealizowana, ponieważ ¾ zadań zostało już wykonanych w związku, z czym kwota, jaka
pozostanie być może nie będzie obligowała do przetargu. Parking będzie wykonany po
zakończeniu remontu świetlicy, ponieważ wody opadowe z dachu będą odprowadzane do
stawku, a następnie będzie kładziona instalacja pod parkingiem. Termin oddania świetlicy
będzie uzależniony od tego, na jaki etapie prace nie zostaną wykonane aczkolwiek termin
rozliczenia środków z Urzędem Marszałkowskim upływa do końca października. Powiedziała,
że wystąpiła do Funduszu Ochrony Gruntów o współfinansowanie remontu ulicy
Magnoliowej. Dodała również, że objazd na pewno będzie zorganizowany podczas remontu
ulicy Ogrodowej. Powiedziała, jaki jest koszt budowy parkingu przy ulicy Bukowej, który jest
dofinansowany z programu rozwoju obszarów wiejskich. Dodała, że w związku z tym, że
Wojewoda lubuski unieważnił dwa punkty z uchwały o regulaminie korzystania z placów
zabaw, w tej chwili są one dostosowywane do tych uwag i powinny być zamontowane w tym
tygodniu.
Kierownik Kwiatkowski - powiedział, że termin realizacji ulicy Ogrodowej będzie uzależniony
od dnia podpisania umowy i będzie to okres 45 dni. Dodał, że w najbliższych dnia będzie
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korekta i likwidacja usterek przy ulicy Lipowej przez firmę „Mazur”. Ponadto powiedział, że
jak wody gruntowe opadną będą naprawiane drogi.
Kierownik Jerzy Jesis- uważa, że termin III etapu remontu kanalizacji skończy się zgodnie z
terminem zawartym w umowie, który upływa we wrześniu.
Radna Grażyna Kaźmieczak- zapytała, czy jest możliwość, aby remont przedszkola został
przeprowadzony podczas wakacji, aby jak najmniej zakłócić pracę placówki. Ponadto zadała
pytanie czy kolejne nasadzenia krzewów będą obejmowały pozostałe miejscowości. Zapytała
również czy w najbliższym czasie będzie wymieniony przystanek autobusowy w Zdroisku.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- opowiedziała, że prace I etapu remontu przedszkola będą
prowadzone podczas wakacji. Udzieliła odpowiedzi w sprawie nasadzenia jak również
przystanku autobusowego.
Radny Andrzej Korona- zapytał, jakie działania w okresie międzysesyjnym zostały podjęte w
celu unormowania sytuacji dróg zarządzanych przez powiat, przebiegających przez
Wojcieszyce. Dodał, że chodzi o odcinki ulicy Polnej jak również przedłużenie ulicy
Strzeleckiej. Ponadto powiedział, że pas zieleni przy ulicy Wspólnej należący do powiatu nie
jest koszony. Uważa, że do zadań Gminy należy utrzymanie porządku i czystości a także
egzekwowanie tego od właścicieli a w tym przypadku powiatu. Zapytał również, jakie
działania zostały podjęcie w celu wysprzątania pasów drogowych przez powiat poza terenem
Wojcieszyc chodzi o drogę w kierunku Gorzowa.
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że Starosta Powiatowy mówił o tym, iż jest zainteresowany
przekazaniem tych dróg Gminie aczkolwiek była tam mowa o kosztach związanych z geodeta,
które Powiat zadeklarował się pokryć. Dodał, że Gmina nie posiada dokumentów
notarialnych mówiących o pokryciu tych kosztów, dlatego tez nie została wszczęta procedura
przejęcia. W związku z tym zostało wysłane pismo, na które nie ma jeszcze odpowiedzi.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- powiedział, że w sprawie uprzątnięcia dróg i wykaszanie
terenów zostały wysłane pisma do Powiatu, na które w dalszym ciągu nie ma odpowiedzi.
Dodał, że wysłano także pismo w związku z łataniem dziur i tylko to zostało zrealizowane.
Radny Powiatowy Mieczysław Mołodciak- powiedział, że cieszy się, iż Gmina wystąpiła do
Starosty. Dodał, że być może zdania będą zbieżne lub rozbieżne, ponieważ złożył interpelacje
1 kwietnia i dostał odpowiedz o przejęciu ulicy Wspólnej i Polnej w Wojcieszycach. Ponadto,
jeżeli Gmina zabezpieczy pieniądze i wydzieli działki to Powiat to przejmie. Uważa, że na
wniosek Gminy mogła być inna odpowiedz od stanowiska, które dostał na piśmie.
Radny Andrzej Korona- powiedział, że działania zostały podjęte, ale nie przyniosły żadnego
skutku. Dodał, że nie jest to nowa sprawa, bo była już poruszana ponad rok temu. Wcześniej
były omawiane te same problemy a także podobnej treści zgłaszane były wnioski i uwagi.
Zapytał, jakie inne instrumenty Gmina może zastosować do Powiatu Gorzowskiego w celu
wyegzekwowania obowiązków ciążących na Powiecie. Uważa, że skoro wysyłanie pism z
prośbą o załatwienie sprawy i monitowanie nie przynoszą żadnych rezultatów to należałoby
podjąć inne czynności.
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Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że zostanie wysłany wyciąg z protokołu z sesji
wraz z monitem do Starosty w celu przypomnienia, co deklarował na sesji.
Radny Jarosław Szylińki- zapytał czy jest przygotowywany przetarg w sprawie nakładki
asfaltowej w Rybakowie oraz na ulicę Brzozową w Santocznie.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- odpowiedziała, że przetargi na te zadania będą ogłoszone
prawdopodobnie w przyszłym tygodniu. Dodała, że są przygotowywane dokumenty.
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.4. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Kłodawa z
organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię
komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.
Ad.5. Sprawozdanie z działalności Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Kłodawa.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię
komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – powiedziała,
że komisja nie głosowała.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
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Głosy wstrzymujące się - 0
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.
Ad.6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię
komisji na temat przygotowanego sprawozdania. Dodał, że nie można mieć zastrzeżeń do
pracy GOPS i w imieniu Komisji złożył wyrazy uznania i podziękowania dla całego zespołu
Ośrodka.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – powiedziała,
że sprawozdanie było omawiane, ale komisja nie głosowała.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.
Ad.7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2013 rok.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - omówiła sprawozdanie w wykonania budżetu Gminy
Kłodawa za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Kłodawa oraz odczytała
Uchwałę Nr 222/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 16 kwietnia 2014 roku ` w sprawie wydania pozytywnej opinii o sprawozdaniu z
wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
Kłodawa.
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 Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat sprawozdania.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał sprawozdanie pod
głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw -0
Głosy wstrzymujące się -0
Sprawozdanie zostało przyjęte.
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Adn. 8a. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012rok.
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 Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat projektu uchwały.
Radny Andrzej Korona – przypomniał, że Komisja Komunalna wnioskowała o poprawkę
polegającą na usunięciu paragrafu 2 o treści: ‘wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Kłodawa”
Wójt Gminy Anna Mołodciak – zgodziła się z wnioskiem i zgłosiła autopoprawkę do projektu
uchwały polegającą na usunięciu paragrafu 2 o treści: ‘wykonanie uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Kłodawa”
Radni nie zgłosili więcej uwag, z związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw -0
Głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XL/296/14
Adn. 8b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za
2011 rok.
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Grażyna Kaźmierczak - odczytała wniosek Komisji
Rewizyjnej z dnia 28 kwietnia 2014 roku do Rady Gminy Kłodawa o udzielenie absolutorium
Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2013 rok oraz
uchwałę Nr 279/2014 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze
z dnia 05 maja 2014 roku w sprawie wydania pozytywnej opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Kłodawa dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi 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 Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt uchwały

pod
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głosowanie.
Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W głosowaniu jawnym udział
wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw -0
Głosy wstrzymujące się -0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XL/297/14.
Ad.8c.Zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok.
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.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię
komisji na temat projektu uchwały z techniczną poprawką do tekstu.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o wprowadzenie autopoprawki polegającej na
wykreśleniu w § 1 pkt 1.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania 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 XL/298/14.
Ad.8d.Zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis jako
szczególna pomoc publiczna.
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.
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię
komisji na temat projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania 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 XL/299/14.
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Ad.8e. Objęcia udziałów w Gorzowskim Ośrodku Technologicznym Park Naukowo Przemysłowy Spółka z o.o.
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.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania 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 XL/300/14.

Ad.8f. Wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz
zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
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.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania 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 XL/301/14.
Ad.8g. Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
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.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
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W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XL/302/14.
Ad.8h.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Kłodawa stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
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.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania 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 XL/303/14.
Ad.9. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała kierownika Jerzego Jesisa, co to jest zawór
antyskażeniowy i czy trzeba go montować czy też nie. Powiedziała, że we wsi Santocko trwa
przyłączanie do wodociągów PWiK. W związku z tym doszły do niej informacje, że
przedstawiciele przedsiębiorstwa nie legitymując się zaoferowali wymianę wodomierzy oraz
odpłatne założenie zaworu antyskażeniowego, na który nie wystawili faktury. Dodała, że
piwnica i część przyłącza jednej z mieszkanek została zdewastowana. Uważa, że PWiK
powinno być odpowiedzialne za wymianę wodomierzy pod potrzeby swoich przyłączy jak
również odpowiadać za pracowników, którzy się tym zajmują. Ponadto uważa, że jeżeli PWiK
robi coś odpłatnie powinni wystawiać na to fakturę. Dodała, że mieszkańcy zostali
poinformowani, iż odcinek między zaworem przed wodomierzem, a studzienką, od której
idzie przyłącze będzie teraz już własnością mieszkańca i wszelki koszty naprawy będzie
ponosił właściciel.
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że jest zaniepokojony informacjami o pobraniu opłaty za
montaż zaworu. Dodał, że było organizowane spotkanie dla mieszkańców Santocka, na
którym było wyjaśnione, w jaki sposób będzie wyglądało przekazanie. Wyjaśnił, dlaczego
wymagany jest zawór antyskażeniowy oraz dlaczego wymieniane są wodomierze i przyłącza.
Radna Justyna Piotrzkiewicz- złożyła ponowną prośbę o odmalowanie pasów na przejściu dla
pieszych przy ulicy Partyzantów. Mieszkańcy ulicy Ogrodowej w Chwalęcicach proszą o
zamontowanie dwóch spowalniaczy. Uważa, że potrzebny jest znak z ustąpieniem
10

pierwszeństwa na wyjeździe z dogi Ogrodowej we Wrzosową. Prosi o zorganizowanie
pojemnika na odpady na cmentarzu w Chwalęcicach. Mieszkańcy zamieszkujący koniec ulicy
Leśnej wnioskują i proszą o zamontowanie dodatkowego oświetlenia.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że pasy będą odnowione. Dodała, że mieszkańcy
ulicy powinni zdecydować, w którym miejscu ma być zamontowany jeden próg zwalniający.
Ponadto znak z ustąpieniem pierwszeństwa zostanie ustawiony. Powiedziała, że w sprawie
pojemnika została złożona deklaracja, jako Gmina do Związku Celowego Gmin. Dodała, że
jeżeli chodzi o oświetlenie przy ulicy Leśnej nie ma projektu do końca ulicy. Ponadto trzeba
poprowadzić nowe linie aczkolwiek projekt i kosztorys zostanie wykonany.
Radna Grażyna Adamczak- zapytała czy jest szansa, aby w tym roku zrealizować naprawę
drogi dojazdowej do przedszkola w Różankach. Zadała pytanie, kiedy będzie naprawiony
chodnik przy ulicy Szkolnej. Zapytała również o termin rozpoczęcia prac przy ulicy Ogrodowej.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- powiedział, że na dniach będą weryfikowane wszystkie
oferty i w najbliższych dnia zostanie podpisana umowa. Dodał, że z datą popisania umowy
wykonawca będzie zobligowany w ciągu 45 dni na wykonanie tego zadania. Ponadto w
sprawie chodnika powiedział, że jest bardzo duży natłok pracy i nie są w stanie zrobić tego w
krótkim terminie.
Radna Katarzyna Chmiel- powiedział, że członkowie Komisji Rewizyjnej prosili żeby Zakład
Komunalny przeprowadził remont tej drogi własnymi siłami, naszym sprzętem i zasobami.
Zapytała czy były już prowadzone konkretne rozmowy z Powiatem Gorzowskim na temat
remontu drogi Różanki-Wojcieszyce. Powiedziała, że na ostatniej sesji były decyzja na temat
dofinansowania remontu. Ponadto zapytała, kiedy odbędzie się „biała sobota” w Różankach.
Dodała, że na poprzedniej sesji mówiła o tym, aby zaprosić przedstawiciela „Enei” w związku
z częstymi awariami. Zapytała czy zaproszenie zostało wysłane.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- odpowiedział na pytanie w związku z remontem drogi
Różanki-Wojcieszyce.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że przedstawiciele „Enei” będą brać udział w
następnej sesji. Dodała, że termin „białej soboty” nie jest jeszcze dokładnie ustalony i jeżeli
się uda to będzie to przed wakacjami a jeżeli nie to po wakacjach.
Kierownik Jacek Zatoka- powiedział, że Zakład Komunalny zobowiązuje się do wyrównania
tej drogi i najprawdopodobniej będzie to wykonane jutro.
Radna Grażyna Kaźmierczak- przekazuje w imieniu mieszkańców prośbę, aby naprawić ulicę
Młyńską szczególnie odnogę, która prowadzi do Młyna. Zapytała, czy jest coś wiadomo na
temat wyników śledztwa w sprawie kradzieży w Różankach.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że remont ulicy Młyńskiej będzie przeprowadzał
Zakład Komunalny. Dodała, że nic nie wie na temat kradzieży i może wystąpić tylko do
dzielnicowych.
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Komendant Marian Matczak- powiedział, że dzielnicowi nie informowali o tych zdarzeniach.
Dodał, że można się zwrócić z zapytaniem do dzielnicowych o szczegółowe informacje
aczkolwiek uważa, że nie udostępnią jej zasłaniając się tajemnicą służbową, aczkolwiek
obiecał, że postara się coś ustalić.
Radny Henryk Brzana- powiedział, że w chodniku na drodze do przedszkola w Wojcieszycach
jest dziura. Doszło tam do zdarzenia, iż dziecko jadące na rowerku wpadło w tą dziurę i nie
obyło się bez interwencji lekarza. Ponadto mieszkanka zgłosiła całą sytuację do Pani Wójt.
Powiedział, że mija już ponad 3 tygodnie od tego zdarzenia a dziura nadal jest. Chciałby
zwrócić uwagę na tereny gdzie jest modernizacja kanalizacji. Dodał, że tam gdzie są
prowadzone prace teren nie jest utwardzany i samochody wpadają w ziemie. Zapytał, jaki jest
termin odpowiedzi Pani Wójt na zapytanie Radnego.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- odpowiedziała, że mama poszkodowanego dziecka jest w
kontakcie z Gminą i jest jej udzielana pomoc. Dodała, że jeżeli chodzi o dziury na terenach
gdzie są prowadzone prace nad przebudową kanalizacji nie można nic zrobić dopóki te prace
nie zostaną ukończone. Może tylko zapewnić, że drogi, które podlegają pod gminę nie będą
odebrane od kierownika Krycha dopóki nie będzie ich należytego utwardzenia. Poprosiła o
więcej informacji na temat złożonej interpelacji.
Radny Henryk Brzana- powiedział, że właśnie otrzymał odpowiedź na interpelacje po
miesiącu bez 2 dni. Dodał, że za halą sportową w Kłodawie zostały zaczęte prace w związku z
nową drogą. Zapytał, co się stało, że prace zostały wstrzymane i rosną tam teraz drzewka.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że pan Radny jest w temacie Pana …………………..
Powiedziała, że parking w Wojcieszycach też nie wymagał pozwolenia na budowę i został
wykonany w prawidłowy sposób. Uważa, że niektóre zadania, można wykonać szybciej i bez
zbędnej dokumentacji. Powiedziała, że są mieszkańcy, którzy nie mają nic przeciwko temu,
ale są tacy, którzy będą je spowalniać, tak jak przy budowie szkoły, oczywiście prawo na to
pozwala. Uważa, że budowa parkingu dla potrzeb szkoły, który być może będzie połączony z
ulicą Szkolną nie jest przestępstwem. Dodała, że Pan …………. wszedł w teren Gminy i go teraz
nie opuszcza, bo dostał nakaz. Zabronił wykonywania zadania prawnie, bo zgłosił to do
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Zadanie wycofano i teren został doprowadzony do
poprzedniego stanu. Ponadto Gmina wystąpiła do SKO o wyznaczenie organu zastępczego
żeby w naszym imieniu wytyczył procedurę i na tym etapie nic więcej się nie dzieje.
Radny Henryk Brzana- zapytał, jakie w związku z tym zostały poniesione koszta za tą pracę.
Uważa, że była to samowola budowlana.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że prace szły na zgłoszenie zgodnie z tym, co
powiedziało Starostwo. Służby budowlane zatrzymały to zadanie i nie stwierdzono, że była to
samowola budowlana.
Radny Henryk Brzana- powiedział, że nie powoływał się na żadne nazwisko. Dodał, że w
sprawie modernizacji ulic w Kłodawie nic nie ma na temat ulicy Makowej. Ponadto myślał, że
modernizacja tej ulicy jest już zakończona. Natomiast okazuje się, że gmina chce zrobić
pozostałą część ulicy do posesji mieszkanki, która pracuje w urzędzie wojewódzkim na swój
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koszt. Uważa, że wiąże się to z kosztownym przedsięwzięciem.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że jest zdziwiona zapytaniem Pana Radnego.
Zapytała czy jak ktoś pracuje w urzędzie wojewódzkim i jest mieszkańcem Gminy to nie
powinno się tam robić drogi. Powiedziała, że ulica będzie zrobiona żeby stanowiła całość z
poprzednio wykonanymi odcinkami.
Radny Henryk Brzana- zapytał czy były wcześniej jakieś partycypacje z tą panią w sprawie
kosztów jak to się robi z innymi mieszkańcami.
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- powiedział, że ulica Makowa jest ulicą wewnętrzną będąca
w zarządzie Gminy Kłodawa. Ponadto został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na
budowę miejsc parkingowych wraz zagospodarowaniem terenu przyległego. W związku z
tym, aby uzyskać dotacyjne nie mogło być wykonanych więcej jak 10 miejsc parkingowych.
Powiedział, żeby dokończyć całość tej ulicy będzie wykonany następny etap, czyli
przedłużenie ulicy w obrębie działki.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- powiedział, że był duży nacisk mieszkańców w
sprawie dokończenia ulicy Makowej. Dodał, że jest to logiczne, aby dokończyć pozostałą
część tej ulicy.
Radna Justyna Piotrzkiewicz- powiedziała, że na komisjach przekazywała prośbę
mieszkańców o dokończenie pozostałej części ulicy Makowej.
Radna Renata Kożuchowska- zapytała, czy otrzymaliśmy odpowiedź z Powiatu w sprawie
topoli w stronę Wojcieszyc.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że nie ma odpowiedzi na to pismo.
Sołtys Regina Korona- powiedziała, że przeczytała protokół sanepidu, w którym jest zapis o
konieczności remontu przychodni w Wojcieszycach. Zapytała, kiedy będzie modernizacja i jak
długo będzie trwała. Uważa, że na czas zamknięcia należałoby zagospodarować pacjentów do
placówek w Różankach czy tez w Kłodawie. Dodała, że miejscowości są duże i aby uniknąć
kumulacji pacjentów należałoby wydłużyć godziny otwarcia przychodni.
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że przychodnia nie spełnia wymogów. W marcu była
komisja Powiatowego Inspektora Budowlanego, który na zlecenie Wojewody Lubuskiego
przeglądał wszystkie Punkty i Ośrodki Zdrowia. Dodał, że Wojewoda najprawdopodobniej
posiada środki finansowe na modernizacje tego typy obiektów, dlatego też została pokazana
przychodnia w Wojcieszycach. Uważa, że warto jest poczekać i spróbować pozyskać środki od
Wojewody. W razie braku dofinansowania Gmina będzie korzystać z własnych środków
aczkolwiek będzie się to wiązało rezygnacją z jakiegoś zadania, ponieważ na remont nie ma
zapisanych środków w budżecie.
Radny Czesław Konieczuk- poprosił, aby zwrócić uwagę na rowerzystów, którzy jeżdżą ulicą a
nie ścieżkami rowerowymi. Uważa, że stwarzają duże zagrożenie. Dodał, że należałoby
postawić znak mówiący o zakazie poruszania się rowerzystów na jezdni.
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Komendant Marian Matczak- powiedział, że kwestia znaku o zakazie poruszania się
rowerzystów była już wcześniej omawiana. Dodał, że ruch drogowy uważa, iż stawianie znaku
zakazu jest nadinterpretacją i nie chcą tego robić. Powiedział, że jutro ma spotkanie z
Naczelnikiem Ruchu Drogowego i przedstawi problemy dotyczące dodatkowych patroli jak
również będzie przedstawiona kwestia rowerzystów. Ponadto, zajmie się sprawą drogi
bocznej na byłe wysypisko. Dodał, że spróbuje wejść do służby z ruchem drogowym, aby
było większe zainteresowanie z ich strony.
Radny Andrzej Korona- powiedział, że nie było odpowiedzi na pytanie dotyczące terminu
odpowiedzi na interpelacje aczkolwiek zgodnie ze statutem Gminy Kłodawa termin wynosi 21
dni. Dodał, że chciał się przypomnieć Pani Wójt, iż czeka na odpowiedz na interpelację
dotyczącej nakładów inwestycyjnych na poszczególne sołectwa. Ponadto nie chce naciskać na
Panią Wójt, bo jak już wcześniej rozmawiali jest to bardzo pracochłonne zadanie.
Powiedział, że na ostatniej zwyczajnej sesji padła deklaracja z ust Pani Wójt, iż postara się w
najbliższym możliwym terminie wyprowadzić uchwałę mówiącą o przystąpieniu do
opracowania planu zagospodarowania dla Wojcieszyc poza częścią przemysłową.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że jest zobowiązana zrobić rozliczenie, aczkolwiek
nie będzie przeliczać kwot na mieszkańców przed przetargami. Dodała, że referat
przygotowuje projekt uchwały pod obrady.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący zamknął dyskusje w tym punkcie.
Ad. 10. Wolne wnioski.
Radna Grażyna Kaźmierczak- odczytała pismo dotyczące wezwania do usunięcia naruszenia
prawa oraz modernizacji skrzyżowań i zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej numer 151.
Mecenas Krzysztof Grzesiowski- powiedział, że jest to wezwanie do usunięcia prawa. Rada
może nie zajmować żadnego stanowiska i jest to zgodne z prawem. Jeżeli wniosek nie
zostanie rozpatrzony w ciągu 60 dni przez Radę Gminy od dnia złożenia to prawo zezwala na
złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- powiedział, że Nadzór Wojewody prawie w
całości uchylił uchwałę dotyczącą regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych a także
uchylono 2 paragrafy w uchwale o przyjęciu programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa. Dodał, że pisma są dostępne
do wglądu w biurze Rady Gminy.
11. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
zamknął obrady XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. Na tym protokół zakończono:
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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