Protokół z XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 13 sierpnia 2014r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Proponowany porządek obrad na XLII sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3) Informacja Wójta Gminy na temat realizacji zadań w zakresie przebudowy i remontów
nawierzchni dróg gminnych za I półrocze 2014r.
4. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji umów dzierżawy i najmu mienia gminnego.
5. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji planów zagospodarowania przestrzennego i
uchwał o przystąpieniu do planu.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014;
b) zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa;
c) zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa;
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie
ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy;
e) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Kłodawa w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków
Turystycznych- Lokalna Grupa Działania z siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania
2014- 2020.
7. Interpelacje i zapytania Radnych.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XLII Sesji
Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności
stwierdził, że w obradach XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych, w związku
z czym Sesja jest prawomocna aby móc podejmować uchwały.
Nieobecna Radna: Wioletta Mazur.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku
obrad.
W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za:
14
Głosy przeciw:
0
1

Głosy wstrzymujące się: 0
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XLI Sesji
Rady Gminy Kłodawa.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał
pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLI Sesji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zapytał, czy jest możliwość wyremontowania
całej drogi Kłodawa – Wojcieszyce, a nie tylko jej części.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski- powiedział, że wszystko jest do
uzgodnienia, aczkolwiek należałoby najpierw zaplanować środki w budżecie. Dodał, że jest
projekt i są założenia, aby wykonać to w ramach schetynówki. Ponadto omówił plany
remontów dróg na przyszły rok.
Radna Bożena Adamczak –poprosiła o interwencję na drogach powiatowych.
Poinformowała, że tragiczny jest stan drogi przy skrzyżowaniu z ulicą Lipową, od kilku
miesięcy leżą tam kamienie, po źle wykonanym poboczu po remoncie kanalizacji, które są
wtłaczane na skrzyżowanie przez poruszające się samochody. Dodała, że rów melioracyjny
przy ulicy Lipowej, po ułożeniu kanalizacji wygląda tragicznie, jest zarośnięty przez chwasty i
poprosiła o jego uporządkowanie. Powiedziała, że Pan Tokarczuk obiecał naprawę popękanej
ulicy Lipowej i do tej pory tego nie zrobił. Zapytała, kiedy będzie robiona ulica Kasztanowa i
zwróciła uwagę na niewykoszoną trawę przy ulicy Lipowej.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - powiedział, że jest dużo dróg
powiatowych w Różankach. Dodał, że skonsultuje się z firmę „Mazur” w sprawie tego
skrzyżowania. Ponadto uważa, że bieżące koszenie powinni wykonywać mieszkańcy
przyległych posesji, którzy są do tego zobligowani.
Radna Bożena Adamczak- powiedziała, że mieszkańcy ulicy Lipowej koszą przy swoich
posesjach, ale jest fragment gdzie nie ma właściciela i należałoby uporządkować ten teren.
Radna Katarzyna Chmiel- poprosiła o więcej informacji na temat podpisania umowy z firmą
Weser Aluminium – H.I.G. Polska Sp. z o.o. ze Strzelec Kraj. Zadała pytanie o kwotę
poprzetargową, oraz termin dokończenia świetlicy. Zapytała czy nie ma zagrożenia, że firma
tak jak poprzednia nie dokończy zadania. Dodała, że ulica Kasztanowa w Różankach po
kanalizacji jest w złym stanie technicznym. Poprosiła, aby przekonać firmę „Mazur” o
doprowadzenie ulicy Kasztanowej do poprzedniego stanu. Uważa, że droga Różanki –
Janczewo od granicy z gminą Santok jest w lepszym stanie technicznym. Zapytała czy jest
możliwość, aby wykonać remont drogi w stronę Różanek.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski - odpowiedział, że drogę RóżankiJanczewo będzie można zgłosić w przyszłym roku do Funduszów Gruntów Rolnych w ramach
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którego będzie można wykonać remont.
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że wartość przetargu po rozwiązaniu umowy z byłym
wykonawcą wynosi ok. 400 tysięcy złotych, w tym 200 tysięcy złotych to wyposażenie tego
obiektu. Dodał, że termin realizacji upływa 30 września 2014 roku. Ponadto otrzymaliśmy
zwrot 100 tysięcy złotych od ubezpieczyciela poprzedniej firmy.
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że droga między Kłodawą a Chwalęcicami jest w
bardzo złym stanie technicznym. Uważa, że jest to utrudnienie dla dzieci uczęszczających tą
drogą do szkoły jak również dla mieszkańców idących do ośrodka zdrowia czy też do urzędu
Gminy. Zapytała o ścieżkę rowerową na tej drodze. Dodała, że wykonywanie ścieżek
rowerowych z polbruku jest kosztowne i pracochłonne a także trudne w utrzymaniu, ze
względu na trawę.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski powiedział, że planuje w ramach ZIT-u
budowę ścieżki rowerowej z Kłodawy do Chwalęcic. Dodał, że jest to skomplikowana
procedura, ponieważ najpierw należałoby wykupić grunty. Ponadto powiedział, że 80%
ścieżek będzie wykonywanych z asfaltu.
Radny Jarosław Szyliński- zapytał czy jest ujęta w planach dalsza część fragmentu drogi z
Łośna do Rybakowa i Zdroiska.
Radna Grażyna Kaźmierczak- powiedziała, że chciałaby, aby zwrócono uwagę na wysokie
trawy na skrzyżowaniach, która często zasłaniają widoczność. Ponadto, zapytała czy są plany
na budowy miejsc parkingowych przy przedszkolu w Wojcieszycach w ramach II etapu
modernizacji budynku.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że II etap remontu już się zakończył i nie było w
planach zapewnienia miejsc parkingowych. Dodała, że należałoby o tym pomyśleć, ale
najpierw trzeba pozyskać teren od osób prywatnych. Powiedziała, że nie chce, aby został
kosztem placu zabaw wybudować parking. Ponadto uważa, że pomysł Radnej jest dobry i w
przyszłości trzeba się tym zająć.
Radny Czesław Konieczuk- poprosił o wykoszenie krzewów i podcięcie drzew na drodze
powiatowej z Santocka na Małyszyn.
Starosta Powiatu Gorzowskiego Józef Kruczkowski- odpowiedział, że zostanie to
uwzględnione w planach aczkolwiek problem polega na tym, że nie ma pracowników do
robót publicznych.
Radny Czesław Konieczuk- powiedział, że przed remontem wodociągu zdemontowany został
znak z nazwą ulicy( Kolonia- Las) w Santocku i niestety po zakończeniu prac w dalszym ciągu
nie został zamontowany. Dodał, że znak najprawdopodobniej zaginął. Powiedział, że zgłaszał
to już wcześniej do Kierownik Kwiatkowskiego. Uważa, że dla ludzi niezamieszkującym w
Santocku jest to duże utrudnienie.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że znak został już zamówiony i koszt poniesie
firma wykonująca remont wodociągu.
Radna Bożena Adamczak- zapytała czy jest możliwość ustawienia znaku z ograniczeniem
prędkości na ulicy Lipowej. Uważa, że samochody rozwijają zbyt dużą prędkość na tej ulicy.
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Starosta Powiatu Gorzowskiefo- uważa, że znak nie da żadnego rezultatu i jedyną opcją jest
ustawienie spowalniacza.
Radna Renata Kożuchowska- powiedziała, że na drodze Kłodawa- Wojcieszyce rosną topole,
na których wiszą suche gałęzie i poprosiła o ich wycięcie.
Radny Gerard Bieryło- powiedział, że na krzyżówce Danków- Rybakowo- Łośno jadąc od
strony Lip ktoś wyrwał znak drogowy i wrzucił do lasu.
Sołtys Regina Korona- powiedziała, że po wielkich trudach powiat skosił trawy w
Wojcieszycach. Dodała, że w dalszym ciągu nie jest załatwiona sprawa z odrapanym
budynkiem, który stoi na głównym placu przy kościele i niczemu nie służy. Ponadto jadąc w
kierunku z Wojcieszyc do Kłodawy jest masa drzew, z suchymi gałęziami zagrażającymi
bezpieczeństwu. Poprosiła o odmalowanie znaków ostrzegających o zbliżeniu się do ostrego
zakrętu na drodze z Wojcieszyc do Kłodawy w miejscu gdzie wjeżdża się do Leśniczówki..
Starosta Powiatu Gorzowskiego- powiedział, że powiat nie ma zbyt dużo środków, aby móc
zrobić wszystko od razu. Co do całej drogi Kłodawa - Wojcieszyce jest opracowany projekt
łącznie ze ścieżką rowerową i tam większość tych drzew będzie do wycinki. W ramach
inwestycji modernizacji drogi i budowy ścieżki topole będą wycięte. Dodał, że znaki będą
odmalowane oraz zorientuje się czy jakaś firma rozbierze budynek i przerobi go na gruz.
Sołtys Wiesław Motyk- zapytał czy jest szansa na nakładkę asfaltową na ulicy Kasztanowej w
Różankach.
Starosta Powiatowy- powiedział, że możliwy jest remont tylko przy założeniu że gmina
dołoży 50% środków.
Radna Justyna Piotrzkiewicz- powiedziała, że został złożony wniosek mieszkańców Chwalęcic
z ulicy Kościelnej, aby usunąć drzewo na pasie powiatowym, które stwarza duże zagrożenie
dla przechodniów.
Radna Justyna Kowalska- powiedziała, że jest do usunięcia uschnięty świerk przy rzeczce.
Radna Bożena Adamczak - prosi, aby przed Dożynkami zająć się złym stanem technicznym
ulicy Zielonej, Brzozowej i Sportowej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że rozmawiała już z panem Krychem, który
zobowiązał się wykończyć prace remontowe do Dożynek.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan udzielił głosu panu Piotrowi
Nahorskiemu Dyrektorowi Rejonu Dystrybucji Enea Gorzów, aby udzielił odpowiedzi na
pytania radnych związane z przerwami w dostawie prądu.
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że jakość dostawy prądu w Gorzowie jest dużo
lepsza jak w Gminach a mieszkańcy gmin płacą tyle samo, co mieszkańcy Gorzowa. Uważa, że
jeżeli firma nie jest w stanie zapewnić standardu to powinna dać bonifikaty. Zapytała, jaki jest
problem, aby zainstalować wyłączniki czasowe na oświetlenie zewnętrzne w
miejscowościach.
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Piotr Nahorski Enea - powiedział, że jest zróżnicowanie cenowe w Polsce i każdy operator ma
swoją taryfę, którą zatwierdza Urząd Regulacji. Dodał, że w ramach jednego operatora jest
jedna taryfa. Ponadto problem w dostawie energii do Gminy Kłodawa wiąże się z zaszłościami
budowy sieci energetycznych.
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że już nie jednokrotnie było zgłaszane że lampy
świecą wtedy kiedy jest już jasno. Dodała, że firma powinna dać 5% upust za złą, jakość w
dostawie prądu.
Piotr Nahorski Enea- powiedział, że nie może być zmiany taryfy, ponieważ jest to
zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki i odstępstw od tego nie może być. Dodał, że
mieszkańcy mają prawo do bonifikaty, które obowiązują.
Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że bardzo się cieszy, iż doszło do spotkania z
Dyrektorem. Dziękuje za informacje, jakie przedstawił aczkolwiek ma spostrzeżenia i
poprosiła o kilka informacji. Uważa, że skoro Urząd Regulacji normuje stawkę i jednocześnie
obniża dochód za wyłączenia dostawy prądu to ENEA powinno zależeć, aby tych wyłączeń
było jak najmniej. Dodała, że chwilowe wyłączenia prądu powodują zniszczenia sprzętu,
natomiast długo trwałe powodują zagrożenie zdrowia i życia mieszkańców. Poprosiła, aby
oszacowano i zweryfikowano koszty remontu dawnej sieci i jednocześnie podać przybliżony
termin przebudowy sieci. Ponadto uważa, że mieszkańcy Gminy Kłodawa są dyskryminowani
w stosunku do mieszkańców Gorzowa.
Piotr Nahorski Enea – ustosunkował się do wypowiedzi radnej.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska-powiedziała, że częste wyłączenia prądu wpływają na
pracę w Urzędzie. Dodała, że urządzenia ulegają trwałym zniszczeniom oraz tracone są
wszystkie dane. Zapytała, kiedy była by szansa na zmodyfikowanie linii kablowej i jaką rolę
miałaby spełniać gmina.
Piotr Nahorski Enea- powiedział, że w przypadku zniszczenia jakiegokolwiek sprzętu można
starać się o odszkodowanie.
Radny Andrzej Korona -zapytał, kiedy mieszkańcy Wojcieszyc pozbędą się problemu z
krótkotrwałymi wyłączeniami w dostawie prądu.
Radna Grażyna Zienkiewicz - powiedziała, że dzwoniąc, aby uzyskać podstawowe informacje
na temat rachunku zostaje przełączana automatycznie na infolinię w Poznaniu gdzie pracują
niekompetentne osoby, które nie potrafią udzielić odpowiedzi. Dodała, że była zmuszona
jechać osobiście do firmy a tam musiała czekać 1, 5 godziny, aby uzyskać potrzebne
informacje. Zapytała jak może dodzwonić się bezpośrednio do firmy.
Dyrektor ENEA- powiedział, że jest przedstawicielem operatora systemu dystrybucji i obsługa
klienta nie leży w jego zakresie, dlatego też nie może wypowiadać się na ten temat.
Ad.3.Informacja Wójta Gminy na temat realizacji zadań w zakresie przebudowy i remontów
nawierzchni dróg gminnych za I półrocze 2014r
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
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Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 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 11 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.
Ad.4.Informacja Wójta Gminy na temat realizacji umów dzierżawy i najmu mienia
gminnego.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel –
poinformowała, że komisja omawiała sprawozdanie, ale nie głosowała.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.
Ad.5. Informacja Wójta Gminy na temat realizacji planów zagospodarowania
przestrzennego i uchwał o przystąpieniu do planu.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel –
poinformowała, że komisja omawiał sprawozdanie, ale nie głosowała.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
sprawozdania pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie.
Ad.6a. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na
rok.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska- omówiła projekt uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła
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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
projektu uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/325/14.
Ad.6b. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów
wyborczych utworzonych na terenie gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
projektu uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/326/14.
Ad.6c. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów
głosowania oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych utworzonych na terenie gminy
Kłodawa.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
projektu uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLII/327/14.
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Ad.6d. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy
Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej.
Kierownik Jerzy Jesis - omówił projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
projektu 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 XLII/328/14.
Ad.6e. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy
Kłodawa w Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych- Lokalna Grupa Działania z
siedzibą w Sulęcinie w okresie programowania 2014- 2020.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie
projektu 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 XLII/329/14.
Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych.
Radna Katarzyna Chmiel- złożyła prośbę, aby w parku dębowym w Różankach stworzyć
profesjonalne boisko do gry w petanque. Dodała, że boisko w jest już przygotowane do tej
gry i potrzebne są niewielkie nakłady, aby zmienić je na profesjonalne. Powiedziała, że gra
cieszy się to dużą popularnością dzieci i młodzieży ze świetlic, które już od jakiegoś czasu
trenują i odnoszą sukcesy. Prośba o to, aby rozpoznać koszty tego przedsięwzięcia za
porozumieniem z Panem Hańczukiem oraz z Dyrektorem GOK-u.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że Dyrektor GOK-u przestawił w swoim
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sprawozdaniu, że świetlice od paru lat grają faktycznie w tą grę. Dodała, że w czasie obozu
letniego w Lipach gra była bardzo popularna. Dodała, że poprosi Dyrektora o kontakt z Panem
Hańczukiem w sprawie kosztów modernizacji tego boiska.
Radna Renata Kożuchowska- przystanek gdzie był kiedyś radar, trawa wokół jest wykoszona
natomiast pod ławką jest wysoka trawa, która przechodzi przez szczebelki. Dodała, że na
przestanku po drugiej stronie był kosz i nie wiadomo, dlaczego już go nie ma. Ponadto w
chodniku naprzeciwko Tesco jest dziura i w tym miejscu chodnik uległ załamaniu.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedział, że zauważyła, iż trawa pod ławką nie jest
wykoszona i zostało to już zgłoszone do pracowników za to odpowiedzialnych. Uważa, że kosz
na śmieci został ukradziony aczkolwiek na jego miejsce będzie ustawiony nowy. Dodała, że
chodnik będzie naprawiony.
Radny Jan Kubera- uważa, że sposób, w jaki łatane są dziury na ulicy Kościelnej w Kłodawie
jest bardzo zły, ponieważ podczas jazdy samochodem odpryskują kamienie. Powiedział, że w
związku z chodnikami i drogami apeluje do Pani Wójt żeby przy odbiorze po modernizacji
kanalizacji uczestniczyli Sołtysi. Uważa, że firma ma zapłacone za odnowienie, ale robi to
najmniejszym nakładem i z reguły nie wygląda to tak samo jak przed modernizacją.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- zobowiązała się przekazać do referatu prośbę Radnego, aby
Sołtysi byli powiadamiani o odbiorze chodników i dróg po modernizacji. Ponadto przekaże
informacje dotyczące ulicy Kościelnej oraz poprosi o skontaktowanie się z firmą, która
wykonała remont. Powiedziała, że istnieje możliwość, iż remont tej ulicy został
przeprowadzony w niewłaściwy sposób.
Radna Bożena Adamczak- uważa, że pomysł, aby Sołtysi uczestniczyli w odbiorze jest dobry.
Zapytała czy plac przy przedszkolu będzie oddany w tym samym terminie, co przedszkole czy
jest inny termin. Dodała, że bardzo się cieszy z remontu, ponieważ jej pierwsza interpelacja z
przed 4 lat dotyczyła uporządkowania tego placu.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że zadania zostaną ukończone przed
rozpoczęciem roku szkolnego. Dodała, że nie jest pewna czy uda się wyasfaltować odcinek
drogi między powiatową a parkingiem nowo budowanym. W obecnej chwili są
przeprowadzane rozmowy z Panem Krychem, ponieważ firma „Mazur” będzie się rozliczać
dopiero na koniec września.
Radny Andrzej Korona- powiedział, że jest problem w utrzymaniu istniejącej bazy sportowej.
Uważa, że trzeba zadbać o to, co już mamy.
Radny Henryk Brzana- powiedział, że na ulicy Leśnej w Wojcieszycach ktoś zostawił cztery
wielkie worki śmieci. Dodał, że mieszkańcy tej ulicy zgłaszali problem, ale nic nie zostało
zrobione w tej sprawie.
Sołtys Regina Korona- powiedziała, że nie zna projektu parkingu przy stadionie, ale
zauważyła, że od strony ulicy Wiejskiej jest nawyk wjeżdżania samochodami na krawężnik.
Zapytała, czy jest w planie zrobienie słupów bądź łańcuchów i zostawienie tylko wjazdu
z właściwej strony od ulicy Sportowej.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że dobrym pomysłem jest zagrodzenie terenu
słupkami.
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Radna Renata Kożuchowska- zapytała czy jest możliwość ogrodzenia placu zabaw koło Tesco.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że elementy ogrodzenia tego placu są już
malowane i najbliższym czasie będą zamontowane.
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że Pan Starosta nie udzielił odpowiedzi na
wcześniejsze pytanie dotyczące ścieżki rowerowej. Zapytała, jakie są konkretne zamierzenia
w kierunku budowy ścieżki rowerowej z Chwalęcic do Kłodawy. Ponadto uważa, że jest to
ważne zadanie gdyż na tej drodze jest bardzo niebezpiecznie.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego
powstała prognoza finansowa zintegrowane inwestycje terytorialne i starostwo nie
proponowało ścieżki wzdłuż tej drogi. Natomiast Gmina zrobiła siatkę ścieżek tych, które
będziemy planować w najbliższym czasie, aby skorzystać z środków unijnych w ramach
MOF-u. Ponadto powiedziała, że taka mapa została już przekazana do miasta. Dodała, że
ścieżka Kłodawa-Chwalęcice będzie brana pod uwagę, jako jedna z pierwszych.
Radna Katarzyna Chmiel- zapytała czy w tej siatce są uwzględnione ścieżki Różanki –RóżankiSzklarnia i od Toyoty do Zdroiska. Dodała, że chciałaby podziękować za szybką reakcję
odnośnie luster drogowych w Różankach. Ponadto prosi, aby Pan Korona nie komentował
interpelacji innego Radnego.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że te ścieżki też zostały wpisane w
harmonogram.
Sołtys Zofia Kłos- Gryska - powiedziała, że na zebraniach proszono o informacje dotyczące
ścieżki rowerowej Różanki –Różanki –Szklarnia. Dodała, że nie chce prowadzić rozmów
bezpośrednio z Zarządem Dróg Krajowych. Uważa, że powinna być zachowana droga
służbowa i nie chciałaby wchodzić w czyjeś kompetencje. Natomiast, jeżeli nikt z ramienia
Gminy nie podejmie się działań w tej sprawie będzie zmuszona przeprowadzić rozmowę
bezpośrednio z zarządem. Ponadto uważa, ze należałoby najpierw dokończyć ścieżki, które są
już zaczęte.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że nie ma innej informacji jak i odpowiedzi na
interpelacje Radnych złożonych do Zarządu Dróg Krajowych. Dodała, że przekaże do Referatu,
aby wysłał kopie tych listów do Pani Sołtys. Zaproponowała, aby zaprosić na sesję Panią
Płaczek Kierownika Oddziału Dróg Krajowych, która odpowie na pytania.
Radna Grażyna Kaźmierczak- uważa, że należałoby podjąć kroki, aby znalazł się ktoś chętny
do utworzenia oddziału pocztowego w Różankach przy świetlicy.
Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała, na jaki dzień mają być złożone oświadczenia
majątkowe. Poprosiła o uzyskanie informacji u kompetentnej osoby.
8. Wolne wnioski.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- pismo Pana……………………………. w sprawie planu
w Chwalęcicach, oraz prośbę od policji w sprawie dofinansowania samochodu. Przedstawił
stanowiska komisji w powyższych sprawach.
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że policja traktuje nas minimalistycznie i w związku
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z tym proponuje, aby udzielić minimalną dotację w kwocie 2500 tysiąca złotych.
Radny Jan Kubera- powiedział, że policja powinna pokazać działania z ich strony. Uważa, że
policja w ogóle nie interesuje się Gminą. Dodał, że na obecną chwile zagłosuje, aby nie
przekazywać żadnej dotacji.
Radny Andrzej Korona- powiedział, że w pełni popiera Radnego Kuberę.
Radna Grażyna Kaźmierczak- uważa, że policja drogowa jest bardzo widoczna w Różankach i
Zdroisku. Dodała, że nie tylko w czasie weekendu, ale również w dzień powszedni policja
bada stan trzeźwości kierowców oraz wykonuje testy na obecność narkotyków w organizmie.
Uważa, że powinna być przekazana jakaś część kwoty na dotację.
Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że w ciągu roku budżetowego jest trudno
podejmować taką decyzję. Dodała, że bezpieczeństwo mieszkańców jest najważniejsze
aczkolwiek dotacja takiej kwoty jest trudna do podjęcia na dzień dzisiejszy. Zapytała czy
można przesunąć coś w budżecie.
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że większość Gmin zobowiązała się przekazać
dotację.
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie zajęcie stanowiska w
sprawie przekazania dotacji dla policji.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Głosy za – 1
Głosy przeciw – 5
Głosy wstrzymujące się – 5
Rada Gminy Kłodawa nie wyraziła zgody na przekazanie dotacji dla policji.
9. Zamknięcie obrad XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan
zamknął obrady XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono:
Protokołowała:
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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