Protokół z posiedzenia XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 30 grudnia 2013r.
w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie
Proponowany porządek obrad na XXXIV sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z XXXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
3. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok;
b) uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok;
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2014-2020;
d) uchylenia uchwały Nr XXXI/231/13 z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie przystąpienia
do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń w zakresie odnoszącym się do działek
o numerach ewidencyjnych: 786/1, 786/2, 786/3, 786/4, 786/5 i 786/6;
e)przystąpienia do opracowania zmiany części studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gm. Kłodawa w obrębach Kłodawa i Chwalęcice;
f)ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok;
g) nadania Przedszkolu w Wojcieszycach imienia Wesoła Gromada;
h) zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Różanki na lata 2010 – 2018;
i) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2014rok.;
j) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok;
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad XXXIV 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.
W związku z brakiem uwag 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 XXXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
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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 XXXIII Sesji.
Ad. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał Starostę Powiatu Gorzowskiego,
oraz oddał mu głos.
Radna Bożena Adamczak – poprosiła o komentarz w nawiązaniu do informacji pani Wójt dotyczącej
bezkolizyjnego przebiegu realizacji pierwszego etapu budowy świetlicy w Różankach i rozpoczęcia
procedury odbiorowej.
Kierownik Jerzy Jesis – poinformował, że w dniu dzisiejszym rozpoczyna się procedura odbiorowa,
która będzie trwała dwa dni, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, na które uzyskaliśmy zgodę z
Urzędu Marszałkowskiego.
Radny Andrzej Korona – zapytał, jaka jest możliwość uporządkowania statusu własności drogi
stanowiącej przedłużenie ulicy Strzeleckiej na północ i drogi przy ulicy Polnej w Wojcieszycach.
Zwrócił uwagę , że pas drogi powiatowej od Kłodawy do Różanek na terenie wsi Wojcieszyce jest
bardzo szeroki i pojawia się problem z tym kto ma to kosić, zaproponował aby urządzić skwer na części
tego terenu. Zasugerował, aby ten teren przekazać gminie. Poprosił o utrzymywanie porządku na
poboczach dróg powiatowych.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, że drogi są na stanie skarbu
państwa i zostaną przekazane gminie, jeżeli się na to zgodzi. Odnośnie ulicy Wspólnej, zgodził się na
przekazanie terenu gminie, pod warunkiem pokrycia kosztów wydzielenia przez gminę. Uwaga co do
śmieci jest słuszna i problem w przyszłym roku powinien być zminimalizowany przy udziale
pracowników publicznych. Następnie Starosta omówił sytuację finansową Starostwa, oraz plany
inwestycyjne na przyszłość.
Radna Grażyna Kaźmierczak - zapytała, kiedy powstanie ścieżka rowerowa przy ulicy Źródlanej w
Zdroisku.
Radny Jarosław Szyliński - dodał, że ta ścieżka jest niezbędna, ponieważ na tym odcinku jest bardzo
niebezpiecznie.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, że jeżeli gmina dofinansuje 50%
kosztów, to zadanie zostanie zrealizowane.
Radna Bożena Adamczak - poprosiła wskazanie ram czasowych remontu drogi prowadzącej od
Kłodawy do Różanek przez Wojcieszyce, zwłaszcza na odcinku Wojcieszyce - Różanki.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, ze jedyną szansę na realizację
remontu tej drogi są programy transgraniczne a ich decyzyjność zależy od ministerstwa. Dodał, że na
pewno nie nastąpi to w roku 2014.
Radna Grażyna Zienkiewicz - przekazała uwagi mieszkańców w sprawie remontu drogi w
Chwalęcicach. Ludzie są zbulwersowani tym, że nie wybudowało się wjazdów do posesji mieszkańców
mieszkających tam od 70 lat. Dodała, że powinna zostać przeprowadzona inwentaryzacja zjazdów.
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Zapytała, dlaczego na tym odcinku jest ograniczenie do 30 km na godzinę. Po raz kolejny zwróciła
uwagę że skrzyżowanie Rybakowo - Santoczno - Wilanów jest nieoznakowane.
Naczelnik Wydziału Dróg Powiatu Gorzowskiego Tokarczuk - odpowiedział, że ograniczenie
prędkości wprowadzone zostało z uwagi na łuki poziome i pionowe, brak widoczności, ruch pieszy i na
prośbę mieszkańców. Dodał, że wcześniej było tam ograniczenie do 40km/h. Odnośnie inwentaryzacji
zjazdów, to projektant nanosi rzeczy, które są zalegalizowane. Ponadto zjazd wymaga decyzji w formie
pozwolenia na budowę, a prace były prowadzone na zgłoszenie jako prace remontowe.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, że jest to droga leśna a
przecięcie tamtych dróg nie jest skrzyżowaniem, ale znak zostanie postawiony.
Radny Czesław Konieczuk - powiedział, że Starosta nie ma racji, ponieważ znaki, które tam są
zlokalizowane mówią o tym, iż jest to skrzyżowanie.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, gdzie mieszkańcy mieli legalizować zjazdy 70 lat temu,
kiedy jeszcze nie było Starostwa.
Radny Jan Kubera - powiedział, że w bardziej niebezpiecznych miejscach niż Chwalęcice możliwe
jest poruszanie się z prędkością większą niż 30km/h.
Radna Bożena Adamczak - poprosiła o znak ograniczający prędkość na ulicy Lipowej w Różankach.
Zapytała, czy w budżecie na 2014 rok znajda się środki na wybudowanie odwodnienia na ulicy
Kasztanowej w Różankach.
Naczelnik Wydziału Dróg Powiatu Gorzowskiego Tokarczuk - odpowiedział, że na początku 2014
roku będzie robiony przegląd oznakowania, pojedziemy tam z policją i jak będą takie wnioski to znak
zostanie postawiony. Odnośnie odwodnienia, to są pieniądze na inicjatywy, jeżeli będzie
dofinansowanie do budowy to zadanie zostanie zrealizowane.
Radna Justyna Kowalska - poprosiła o ścięcie drzewa na ulicy Polnej, które podczas remontu
przepustu zostało podkopane, w wyniku czego uschnęło.
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan podziękował
Staroście za przybycie oraz zamknął dyskusję w tym punkcie.
Ad. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– przedstawiła pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Głosy za:
11
Głos przeciw:
0
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Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/260/13.
Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały, oraz odczytała pozytywną
opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– przedstawiła pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za:
12
Głos przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/261/13.
Ad. 3c. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa
na lata 2014 – 2020
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska - odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby
Obrachunkowej na temat projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– przedstawiła pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Radna Grażyna Zienkiewicz - przypomniała o tym, że komisja komunalna złożyła wniosek
o przedstawienie wieloletniego planu perspektywicznego i do tej pory go nie otrzymała.
Radny Andrzej Korona - powiedział, że pomimo, iż nie ma obowiązku uchwalania
wieloletniego programów inwestycyjnych, dokument jest bardzo potrzebny.
Wójt Gminy Anna Mołodciak - powiedziała, że nie chce nakreślać kierunków rozwoju dla
przyszłej władzy.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za:
10
4

Głos przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/262/13.
Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/231/13 z dnia 21 sierpnia
2013 roku w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle
Marzeń w zakresie odnoszącym się do działek o numerach ewidencyjnych: 786/1, 786/2,
786/3, 786/4, 786/5 i 786/6
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – poinformował,
że projekt uchwały pozostał bez rozstrzygnięcia.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– poinformowała, że komisja nie wydała opinii w sprawie przedmiotowej uchwały z powodu
braku wymaganego quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – wpłynął projekt uchwały złożony przez
grupę radnych. Jeżeli się tą uchwałę przeanalizuje, to okazuje się, że jest ona pełna błędów
insynuacji i półprawd. Już w piśmie przewodnim składający piszą „proszę o odrębny punkt w
porządku sesji dla tej uchwały”. Aby uwiarygodnić swoje żądanie powołują się na § 56 ust. 1
Statutu Gminy Kłodawa, który brzmi „ uchwały rady podpisuje przewodniczący.” Jak to się
ma do prośby wnioskujących. Pójdźmy do uchwały, w uzasadnieniu już na początku używa
się kłamstwa mówiąc „Legan jest bezpośrednio powiązany z inwestorem”. Na jakiej
podstawie Państwo tak twierdzicie. Wnioskodawcy postępują w myśl maksymy, której
autorem był Andriej Wyszyński, Radziecki Prokurator Generalny a latach 30-tych, a później
prokurator ery stalinowskiej w Polsce „dajcie mi człowieka a paragraf się znajdzie”.
Jest człowiek – Legan; czyli trzeba mu dołożyć, zgnębić, poniżyć, zarzucić łamanie prawa i
oskarżyć.
Autorzy powołują się na Kodeks Postępowania Cywilnego §24,25,26.
(Art. 24. W sprawach o zabezpieczenie, zastaw lub hipotekę wartość przedmiotu sporu
stanowi suma wierzytelności. Jeżeli jednak przedmiot zabezpieczenia lub zastawu ma
mniejszą wartość niż wierzytelność, rozstrzyga wartość mniejsza.
Art. 25. § 1. Sąd może na posiedzeniu niejawnym sprawdzić wartość przedmiotu sporu
oznaczoną przez powoda i zarządzić w tym celu dochodzenie.
§ 2. Po doręczeniu pozwu sprawdzenie nastąpić może jedynie na zarzut pozwanego, zgłoszony
przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy.
§ 3. Jeżeli sąd w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sporu uzna się za niewłaściwy,
przekaże sprawę sądowi właściwemu; jeżeli jest kilka sądów właściwych - przekaże temu z
nich, który wskaże powód.
Art. 26. Po ustaleniu w myśl artykułu poprzedzającego, wartość przedmiotu sporu nie
podlega ponownemu badaniu w dalszym toku postępowania.)
Treść tych paragrafów nie ma nic wspólnego z tym co jest napisane w uchwale. Wysoka Rado
wynika z tego, że jest to działanie celowe, mające na celu wprowadzenie rady w błąd,
okłamanie jej dla osiągnięcia własnego celu. W uchwale podane są paragrafy z Kodeksu
Postępowania Administracyjnego. Czy jest to błąd czy postępowanie celowe. Biorąc pod
uwagę, że wśród radnych wnoszących pod obrady uchwałę jest niekwestionowany obrońca
prawa, porządku i demokracji, działający etycznie, moralnie i zgodnie z prawem,
niedopuszczalne byłoby popełnienie takiej pomyłki.
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Wnioskować należy, że jest to działanie celowe, mające wprowadzić radę w błąd i oczernić
Przewodniczącego.
Przyjmując nawet, co jest wręcz niewiarygodne, zwykłą pomyłkę KPC-KPA należy wyjaśnić,
że KPA dotyczy pracowników organów administracji publicznej. Kto jest pracownikiem
organów administracji publicznej. Tu jest długa lista, lecz radnych tam nie ma.
Zacytowane paragrafy są naciągane i niepełne. W § 24 KPA mówi się o stopniu
pokrewieństwa, lecz nie kończy się tego paragrafu, gdyż mówi się w nim wyraźnie, o drugim
stopniu pokrewieństwa. Kto spełnia ten warunek. Pierwszy stopień pokrewieństwa to ojciec i
matka, drugi stopień to babcia, dziadek, wnuk, wnuczka oraz siostra i brat. Żaden z tych
przypadków nie ma miejsca. Posłużę się tutaj kolejną maksymą której autorem jest Joseph
Goebbels Minister Propagandy III Rzeszy: „Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się
prawdą”.
Stosując manipulację, niedopowiedzenia i fałszywe insynuacje próbuje się oczernić
Przewodniczącego. Posłużę się tutaj dość drastycznym przykładem „gdybym powiedział, że
moim zdaniem pan X nie jest świnią, ale wielu twierdzi że to straszna świnia”. Co zostaje w
pamięci słuchającego: pan x to świnia.
Tak samo w tej uchwale, Legan naruszył paragrafy – Legan to przestępca, łamie prawo. Tak
się nie robi. Podsumowując to wszystko uważam, że uchwała tak kłamliwa, tak fałszująca
rzeczywistość nie powinna być podjęta przez Radę. Ja do tej pory starałem się stać z boku, ale
są osoby, którym przeszkadza moja neutralność i na siłę wciągają mnie w wir wydarzeń. Tą
uchwałę będę głosował przeciw. Ponadto odbyło się zebranie wiejskie na którym
zdecydowana większość poparła wcześniejszą uchwałę. W tej sytuacji uważam, że nawet
najbardziej zagorzali obrońcy demokracji, szanujące wolę mieszkańców, nie powinni mieć
problemu z głosowaniem, ponieważ zebranie wiejskie zdecydowaną większością w sposób
jednoznaczny opowiedziało się za tym, żeby ta uchwała nie została przyjęta.
Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, czy Przewodniczący wystąpił jako Przewodniczący,
czy jako radny Andrzej Legan. Dodała, że obowiązkiem radnych w przypadku składania
projektu uchwały przez mieszkańców, jest pomoc w celu uniknięcia błędów prawnych, a nie
potępianie.
Radna Wioletta Mazur - powiedziała, że jest radną pierwszą kadencję i dopiero pierwszy
raz zauważyła, że Przewodniczący tak starannie przygotował się do omawianego projektu
uchwały. Pod obrady Rady, stawały projekty z błędami i nigdy Pan Przewodniczący nie był
tak przygotowany jak dziś. Radna zacytowała przysłowie „uderz w stół a nożyce się odezwą”
i dodała, że sposób w jaki się zmienia plan na Osiedlu Marzeń jest gotowym scenariuszem do
filmu Bareji. Przypomniała, że w dniu 21 sierpnia 2013r. została podjęta przez Radę Gminy
uchwała, bez przeprowadzenia konsultacji z zebraniem wiejskim, później pod wpływem
nacisków zostało zorganizowane zebranie wiejskie na którym mieszkańcy zadecydowali o
uchyleniu uchwały z sierpnia. Decyzja mieszkańców została unieważniona z powodu braku
meldunku kilku z nich. Dodała, że wielokrotnie brała udział w zebraniach wiejskich, podczas
których głosowała i kwestia zameldowania nigdy nie była sprawdzana. Dopiero kiedy
mieszkańcy nie zgodzili się na zmianę planu w sposób umożliwiający wybudowanie marketu,
zakwestionowano sposób przeprowadzenia głosowania na zebraniu. Następnie zostaje
zorganizowane drugie zebranie, na które tłumnie przybyli mieszkańcy, do tej pory nie biorący
udział w zebraniu i po zagłosowaniu opuszczają zebranie nie biorąc udziału w dyskusji nad
kwestiami bardzo ważnymi dla sołectwa tj. kanalizacja, itp. Po co zostało zorganizowane to
zebranie, jeżeli Rada i tak podejmuje decyzje. Szkoda, że Pan Przewodniczący w swoim
wystąpieniu nie wspomniał o pierwszym zebraniu wiejskim. Dodała, że w zebraniu
uczestniczyła właścicielka działek i poinformowała, że chce nawiązać współpracę z siecią
„dino”. Dodała, że rozmawiała z przedstawicielem tej sieci marketów i została
poinformowana, że markety tej sieci muszą spełniać wymóg 250m2 samej powierzchni
handlowej. Do tego trzeba dodać zaplecze, magazyn, parkingi, pomieszczenia socjalne, to
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wszystko daje powierzchnię 600 metrów, więc proszę nie mówić, że nie wiadomo, co
powstanie na tym terenie. Ponadto sieć nie jest zainteresowana wydzierżawieniem terenu i
wybudowaniem marketu, tylko zakupem ziemi, lub wydzierżawieniem już wybudowanego
budynku na okres 10 lat. Rada Gminy pozwoliła na scalenie działek, po to aby prywatna
osoba mogła je sprzedać pod budowę marketu. Po raz kolejny przypomniała, że mieszkańcy
Osiedla Marzeń popierają budowę małego sklepu osiedlowego, ale nie marketu
wkomponowanego w osiedle domków jednorodzinnych. Poprosiła, aby wziąć pod uwagę
zdanie mieszkańców, których problem uciążliwości marketu będzie dotyczył w sposób
bezpośredni. Zapytała Przewodniczącego, dlaczego tak emocjonalnie broni uchwały z
sierpnia.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - odpowiedział, że jest zawsze przygotowany
do sesji, natomiast powodem reakcji emocjonalnej jest fakt, że Państwo przekroczyli wszelkie
dopuszczalne standardy zachowania, ponadto projekt uchwały zawiera rażące naruszenia
prawa.
Radny Andrzej Korona - zwrócił uwagę, że Statut Gminy mówi o tym, że Przewodniczący
może zawierać głos w każdej chwili, pod warunkiem, że występuje jako Przewodniczący.
Wystąpienie, które miało miejsce przed chwilą wygłosił radny Andrzej Legan, który
wypowiedział się we własnym imieniu. Poprosił o przestrzegania prawa przez
Przewodniczącego oraz o rozgraniczenie poglądów jako radnego od obowiązków
wynikających z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. Przy złożeniu ewentualnej skargi,
każdy może podnieść, że zachowuje się Pan stronniczo.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - odpowiedział, że jako Przewodniczący
udzielił głosu sobie.
Radny Jan Kubera - powiedział, że Radna Mazur pokazała się jako osoba, która przestrzega
pewnych reguł i walczy o dobro a nie pojawia się na najważniejszej komisji w ciągu roku komisji budżetowej zajmującej się omówieniem budżetu gminy Kłodawa na 2014 rok.
Poinformował, że na pierwszym zebraniu prosił aby głosowali mieszkańcy posiadający prawo
wyborcze. Dodał, że pierwszy raz tak się stało, ze liczba głosów za i przeciw była zbliżona,
dlatego trzeba było przeprowadzić dokładną weryfikację, tym bardziej, że w tym zebraniu
uczestniczyły osoby, które widział pierwszy raz. Sposób głosowania na dotychczasowych
zebraniach nie budził wątpliwości, ponieważ zdecydowana większość opowiadała się za daną
kwestią. Dodał, że ta sytuacja doprowadziła do skłócenia mieszkańców, co jest wielkim
sukcesem Pani Mazur.
Radna Wioletta Mazur - poinformowała, że ze sprawami budżetu została szczegółowo
zapoznana na komisji oświaty, a każdemu czasami coś wypadnie i nie może uczestniczyć w
posiedzeniu. Ponadto doradziła Radnemu, aby pilnował swojej frekwencji. Odnośnie
skłócenia mieszkańców, to zasługa sołtysa, ponieważ informowano mieszkańców, ze jesteśmy
przeciwko budowie sklepu. Radna ponownie powtórzyła, że popiera budowę sklepu, ale
sprzeciwia się marketowi.
Radna Grażyna Zienkiewicz - przypomniała, że nieetycznym jest zmienianie planu już
istniejącego dla mieszkańców. Ludzie kupują działki z określonym planem, inwestują na nich
cały swój majątek i nie wolno tego zmieniać. Obowiązuje coś takiego jako zaufanie
mieszkańców do władzy a ktoś kto próbuje je zniszczyć postępuje bardzo źle. Dodała, że jest
jej przykro, że reprezentuje władzę, która „olewa” ludzi, którzy tam zainwestowali, pomimo
tego, że głosuje przeciw. Dodała, że w obecnej radzie bardzo zły jest ten, kto posiada
odmienne zdanie, czego sama doświadczyła, a teraz doświadczają radni Mazur i Korona.
Przypomniała, że władza jest dla mieszkańców a nie na odwrót.
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Radny Andrzej Korona - zwrócił uwagę, na to, że Przewodniczący po raz kolejny udziela
sobie głos poza kolejnością, nie w celu prowadzenia obrad. Dodał, że w swoim wystąpieniu
Przewodniczący miał rację mówiąc o tym, iż cytowane przepisy odnoszą się do Kodeksu
postępowania administracyjnego, a nie cywilnego i poprosił o wprowadzenie autopoprawki.
Wyjaśnił, że prawidłowo zastosował art. 221 w związku z art. 223 przepisy KPA. Projekt
uchwały w sprawie zmiany planu pojawił się w skutek pojawienia się petycji grupy
mieszkańców. Jeżeli jest wniosek, skarga obywateli to zgodnie z art. 221 Kpa w związku z
art. 223 Kpa do tej sprawy ma zastosowanie KPA. W tych artykułach przytoczonych w
uzasadnieniu mówi się, że jeżeli kierownik jednostki jest sprawą zainteresowany lub osoba
będącą jego krewnym, lub powinowatym, wówczas sprawę powinno się przekazać innej
instancji do rozpatrzenia. Co do zainteresowania pana Legana tą sprawą, to sprawa pochodzi
od niego. Pan Legan stwierdził, że sprawa dotyczy jego krewnej dlatego wyłącza się z
głosowania i dyskusji, potem zmienił zdanie. Nieumiejętność panowania nad emocjami przez
pana Legana potwierdza, że jest sprawą żywotnie zainteresowany. Powstaje tutaj wątpliwość
prawna, czy my powinniśmy się sprawą zajmować.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - powiedział, że przepisy cytowane przez
radnego Koronę nie mają zastosowania co do jego osoby. Państwo wciągnęliście mnie w
swoją intrygę, pomimo tego że próbowałem stać z boku. Powołują się państwo na paragrafy,
które nie mają zastosowania..
Radna Grażyna Kaźmierczak – przypomniała, że na jednym z posiedzeń zaproponowano
kompromis w postaci określenia powierzchni sklepu ok. 150 - metrowego, mieszkańcy
Osiedla Marzeń zanegowali taką opcję. Dodała, że jej zdaniem bliska obecność sklepu jest
pozytywem, a nie negatywem jak twierdzą autorzy projektu uchwały. Ponadto autorzy
projektu uchwały obawiają się pogorszenia krajobrazu, a na tym samym osiedlu znajduje się
stacja wodociągów.
Radna Wioletta Mazur – odpowiedziała, że stacja wodociągów to żadne składowisko tylko
mały budynek na działce otoczony zielenią. Odnośnie propozycji sklepu 150 – metrowego,
powtórzyła ponownie, że mieszkańcy są za taką propozycją, ale sprzeciwiają się scaleniu
działek i wybudowaniu marketu. Wyjaśniła, że sklep 150 metrowy mógł powstać do tej pory,
ponieważ plan miejscowy to umożliwia.
Radna Grażyna Kaźmierczak – zapytała, kiedy w drodze uchwały zabroniono scalania
działek na Osiedlu Marzeń.
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że ten teren zawsze był przeznaczony pod zabudowę
usługową z funkcją mieszkalnictwa. Przepisy planu wskazywały jednoznacznie na to, że
dopuszcza się zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Developer wykorzystał lukę w prawie
i na osiedlu powstała zabudowa szeregowa. Zabudowa była nieakceptowana przez
mieszkańców, którzy kupując działki mieli świadomość, że tam będą domki jednorodzinne.
Zmiana planu w 2007 roku polegająca na zakazie scalania działek miała na celu
uniemożliwienie zabudowy szeregowej. Dzisiaj przystępując do zmiany planu, jesteśmy w
stanie wprowadzić takie zapisy aby teren przynosił zysk dla właścicieli i gminy. Inwestorzy
poszukują terenu większego niż jedna działka, żeby móc wybudować parking i nie blokować
komunikacji całego osiedla. Państwo zdecydują w planie jaki obiekt będzie mógł powstać.
Dzisiaj jest rozmowa o tym, czy można scalić działki czy nie. Obecny plan pozwala na sklep
250-metrowy, ale każdy kto przyjedzie do tego sklepu stanie na drodze, bo nie będzie miał
gdzie zaparkować.
Radna Grażyna Kaźmierczak – poprosiła o konkretne stwierdzenie czy w okresie 2000 –
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2007 była możliwość scalania działek na Osiedlu Marzeń.
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że nie pamięta i sprawdzi tą informację.
Radna Justyna Piotrzkiewicz – poprosiła aby w głosowaniu kierować się stanowiskiem
mieszkańców.
Radny Andrzej Korona – zapytał zdaniem których mieszkańców Rada powinna się
kierować – wszystkich, czy tylko mieszkańców Osiedla Marzeń, których problem w
bezpośredni sposób dotyka.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
zamknął dyskusję w tym punkcie i przystąpił do głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za:
5
Głos przeciw:
7
Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała nie została przyjęta.
Ad. 3e. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany części studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gm. Kłodawa w obrębach Kłodawa i Chwalęcice.
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– poinformowała, że komisja nie wydała opinii w sprawie przedmiotowej uchwały z powodu
braku wymaganego quorum.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Głosy za:
10
Głos przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/263/13.
Ad. 3f. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.
Przewodnicząca Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Joanna
Grymuza – omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał projekt uchwały pod głosowania.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Głosy za:
10
Głos przeciw:
0
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Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/264/13.
Ad. 3g. Podjęcie uchwały w sprawie nadania przedszkolu w Wojcieszycach imienia Wesoła
Gromada.
Dyrektor Przedszkola w Wojcieszycach Joanna Grymuza – omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Głosy za:
10
Głos przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/265/13.
Ad. 3h. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Różanki
na lata 2010 – 2018.
Kierownik Jerzy Jesis - omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– poinformowała, że komisja nie wydała opinii w sprawie przedmiotowej uchwały z powodu
braku wymaganego quorum.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
Głosy za:
10
Głos przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/266/13.
Ad. 3i. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– poinformowała, że komisja nie wydała opinii w sprawie przedmiotowej uchwały z powodu
braku wymaganego quorum.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych.
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Głosy za:
10
Głos przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/267/13.
Ad. 3j. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji w przedmiocie projektu uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz
– poinformowała, że komisja nie wydała opinii w sprawie przedmiotowej uchwały z powodu
braku wymaganego quorum.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię
komisji w przedmiocie projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za:
10
Głos przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXXIV/268/13.
Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Justyna Kowalska – zapytała, kiedy zostanie uporządkowana droga po budowie
kanalizacji na ulicy Polnej.
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że przekaże problem wykonawcy.
Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że otrzymała odpowiedź na interpelację, którą
składała w październiku dotyczącą wynagrodzenia Sekretarza Gminy Kłodawa w okresie
zawieszenia i aresztowania, oraz podstaw prawnych na podstawie których otrzymywał
wynagrodzenie. Dodała, że jej zdaniem art. 35 ust 1 i 3 ustawy o pracownikach
samorządowych który jest powołany w odpowiedzi odnosi się tylko do wypłaty połowy
wynagrodzenia dla pracownika tymczasowo aresztowanego, a nie pozostającym w okresie
zawieszenia. Poprosiła o dokładne sprecyzowanie.
Pani mecenas – wyjaśniła, że sekretarz nie został tymczasowo aresztowany, tylko
zatrzymany, więc nie było zastosowania w tym zakresie.
Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że w prasie była podana informacja o
przyznaniu się Sekretarza do winy i zapytała, czy gmina będzie dochodziła należności z
tytułu fikcyjnych delegacji Sekretarza i kto podpisywał te delegacje. Poprosiła o podanie
szczegółowych podstaw prawnych na mocy których pan sekretarz pobierał wynagrodzenie.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że nie otrzymała jeszcze wyroku Sądu ani
informacji o których mówi radna.
Wolne wnioski:
Radna Grażyna Kaźmierczak – odczytała pismo od Radnej Katarzyny Chmiel w którym
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informuje o nieetycznym zachowaniu Radnego Henryka Brzany dotyczącym pomówienia jej
osoby. Pismo stanowi załącznik do protokołu.
Radny Henryk Brzana – wyjaśnił, że słowa które padły na komisji dotyczące zabrania
pieniędzy dla chóru Laudamus Te i przekazanie ich dla chóru z Wojcieszyc, wypowiedziała
Radna Kowalska a nie Radna Chmiel. Radny przeprosił za swoją pomyłkę.
Radna Justyna Kowalska - powiedziała, że padły takie słowa, ale zostały one wyjęte z
kontekstu, ponieważ ustalono, że pieniądze będą otrzymywały zespoły które reprezentują
gminę. Poza tym temat miał być kontynuowany na kolejnej komisji.
Radny Henryk Brzana - powiedział, że na komisji oświaty przedstawicielka chóru z
Rożanek przedstawiła sprawozdanie, z którego wynika, że chór reprezentuje gminę na
różnych uroczystościach. Dodał, że w ten sam wieczór zadzwonił do Pani Chmiel i przeprosił
ją za tą sytuację.
Radny Andrzej Korona - wyraził zdziwienie faktem, że komisja rewizyjna zajmuje się
takimi sprawami. Na komisji oświaty rozmawialiśmy na temat pisma, które wpłynęło od
chóru Laudamus Te i wszyscy się zgodziliśmy co do tego, że takie sytuacje nie powinny mieć
miejsca. Powinniśmy dbać o nasze zespoły, szczególnie te, które mają znaczące osiągnięcia
jak Laudamus Te.
Radny Jan Kubera- powiedział, że takie stwierdzenie padło podczas nieformalnej dyskusji.
Radna Bożena Adamczak - chór Laudamus Te podjął decyzję o nieubieganiu się o dotację i
takie stanowisko zostało przedstawione na posiedzeniu komisji oświaty.
Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa,
zamknął obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Andrzej Legan
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