Protokół z V Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 25 marca 2015r.
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Proponowany porządek obrad na V Sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady gminy Kłodawa
2. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok;
b) wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
c) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego;
d) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku;
e) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych;
f) odwołania Skarbnika Gminy Kłodawa;
g) powołania Skarbnika Gminy Kłodawa;
h) rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego;
i) zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXV/194/2013 z dnia 20 lutego 2013r.w sprawie
ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich i innych obiektów użyteczności publicznej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na IV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na V Sesji Rady
Gminy Kłodawa.
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności
stwierdził, że w obradach VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych, w związku z
czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku obrad.
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W związku z brakiem uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera
poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za:
14
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się: 0
Porządek obrad został przyjęty.
Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera
poddał przyjęcie protokołu pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.
Głosy za – 14
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się - 0
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej.
Ad. 3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego.
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk - wyjaśnił, że sprawozdanie zostało
negatywnie ocenione przez komisję z uwagi na brak informacji dotyczących kosztów i
zysków z prowadzonej działalności. Po uzupełnieniu tych informacji sprawozdanie zostanie
ponownie przeanalizowane przez komisję.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel –
powiedziała, że Komisja Budżetu również negatywnie zaopiniowała sprawozdanie ze względu
na brak w nim informacji o możliwości zagrożenia epidemiologicznego związanego z
występowaniem bakterii coli w Różankach a także podjętych działaniach Zakładu w celu
wyeliminowania tych zagrożeń.
Z uwagi na powyższe przyjęcie sprawozdania nie zostało poddane pod głosowanie.
Ad. 4a. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyjaśniła, że powodem odwołania Pani Skarbnik są
zmiany organizacyjne w Urzędzie. Dodała, że Pani Majewska nabyła już prawa emerytalne.
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – odczytała pismo jakie skierowała do Rady Gminy
Kłodawa.
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Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 9
Głosy przeciw – 4
Głosy wstrzymujące się – 0.
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją V/27/2015
Ad. 4b. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - poprosiła o zaakceptowanie kandydatury Pani
Agnieszki Chudziak - dotychczasowego Skarbnika Gminy Witnica. Następnie przedstawiła
kwalifikacje Pani Chudziak.
Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał
projekt 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 V/28/2015.
Ad. 4c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na
2015rok.
Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji
na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.

Czesław Konieczuk – przedstawił

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław
Kubera poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się – 0.
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją V/29/2015.
Ad. 4 d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego
Przewodniczący Komisji: Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komunalnej oraz Oświaty
wyjaśnili że komisje wstrzymały się z zajęciem stanowiska do czasu wypowiedzenia się przez
sołtysów.
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – powiedziała, że na dzień dzisiejszy
stanowisko Rady Sołeckiej Rybakowa i Santoczna jest negatywne z zastrzeżeniem że temat
będzie można procedować w przyszłym roku.
Sołtys Sołectwa Wojcieszyce Regina Korona - przedstawiła pozytywną opinię na temat
wprowadzenia funduszu sołeckiego. Odnosząc się do uzasadnienia powiedziała, że nikt nie
skonsultował z nią projektu uchwały. Ponadto nie zgadza się ze zdaniem w uzasadnieniu „
sołtysi sprzeciwili się ze względu na spowodowanie dysproporcji w przyznawaniu środków
dla sołectw”. Wyjaśniła, że obawy sołtysów nie miały nic wspólnego z dysproporcjami, tylko z
tym że sołtysi nie mieli wystarczająco dużo czasu na zapoznanie się z zasadami funduszu
sołeckiego. W dalszej wypowiedzi przedstawiła plusy wprowadzenia funduszu sołeckiego.
Sołtys Sołectwa Różanki – Szkarnia Zofia Kłos – Gryska – przedstawiła pozytywną opinię na
temat funduszu.
Sołtys Sołectwa Zdroisko Szymon Łabuda – przedstawił negatywną opinię.
Sołtys Sołectwa Łośna Władysław Potapczuk – przedstawił negatywną opinię.
Sołtys Sołectwa Santocko Rafał Chodkiewicz – przedstawił negatywną opinię.
Sołtys Sołectwa Różanki Agata Jackowska – przedstawiła pozytywną opinię.
Sołtys Sołectwa Mironice Agata Chaberska – wyjaśniła, że nie ma jednoznacznej opinii.
Sołtys Sołectwa Chwalęcice Jacek Rożnowski – wyjaśnił że w chwili obecnej również nie ma
jednoznacznej opinii.
Sołtys Sołectwa Kłodawa Jan Czesław Kubera – wyraził negatywną opinię na temat
wprowadzenia funduszu sołeckiego.
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Radny Andrzej Korona zgłosił protest przeciwko uniemożliwieniu mu wypowiedzenia się
przez Przewodniczącego Kuberę.
Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 3
Głosy przeciw - 7
Głosy wstrzymujące się - 2
Uchwała nie została przyjęta.
Ad. 4e. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - wprowadziła autopoprawkę polegającą na
dopisaniu w uzasadnieniu iż Wójt Gminy Kłodawa zasięgnął opinii większości sołtysów, oraz
Sołtysi w większości sprzeciwili się wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera - poddał projekt
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 7
Głosy przeciw – 3
Głosy wstrzymujące się – 2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją V/30/2015
Ad. 4f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nas zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię
Komisji na temat projektu uchwały.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.

Czesław Konieczuk – przedstawił

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław
Kubera poddał projekt 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 V/31/2015.
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Ad. 4g. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób
fizycznych.
Kierownik Jerzy Jesis - omówił projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca Komisji Budżetu 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 dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław
Kubera poddał projekt 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 V/32/2015.
Ad. 4h. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu
Komunalnego.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Paluch – wyjaśnił że komisja dokładnie
zapoznała się ze skargą, przeprowadził postępowanie wyjaśniające, spotkała się ze
wszystkimi stronami i po dokładnej analizie uznała skargę za zasadną.
Kierownik Zakładu Komunalnego Jacek Zatoka – nie zgodził się z uzasadnieniem zawartym
w skardze.
Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera - poddał
projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 7
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się – 6.
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją V/33/2015.
Ad. 4i. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady gminy Kłodawa Nr
XXV/194/2013 z dnia 20 lutego 2013r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sal wiejskich
i innych obiektów użyteczności publicznej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła projekt uchwały.
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Po dyskusji ustalono ceny za wynajem sal w Różankach: duża sala – 260 zł, mała sala 130 zł.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław
Kubera poddał projekt 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 V/32/2015.
Ad. 5 Interpelacje i zapytania radnych.
Radna Katarzyna Chmiel - złożyła interpelacje w sprawach:
zabezpieczenia wody
użytkowej dla mieszkańców Różanek poprzez pozostawienie dwóch studni głębinowych, z
których obecnie pobierana jest woda użytkowa dla mieszkańców Różanek. Jest to prośba
mieszkańców zgłoszona na Zebraniu Wiejskim w dniu 17 marca 2015 roku. W drugiej
interpelacji zwróciła się z zapytaniem o stan nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej w
Różankach a w trzeciej o zmianę sposobu wykorzystania opłaty za psa w Gminie Kłodawa.
Radna dodała, że złożyła interpelacje na piśmie.
Radny Wiesław Witczyk – poprosił o piaskownię na Osiedlu Marzeń w Kłodawie,
postawienie tablicy informacyjnej z aktualnymi nazwami ulic na wjeździe do Osiedla Marzeń i
załatanie dziury na skrzyżowaniu ulicy Tęczowej i Lazurowej oraz załatanie dziur na ścieżce
rowerowej.
Radny Roman Leśnicki - poprosił o sprawdzenie czy na ulicy Wojcieszyckiej w Kłodawie
prowadzona działalność jest zarejestrowana, uprzątnięcie nielegalnego wysypiska śmieci i
postawienie tabliczki z nazwą ulicy „Lawendowa”
Komendant Straży Gminnej Matczak – poprosił o dokładne wskazanie wysypiska, a odnośnie
działalności na ulicy Wojcieszyckiej wyjaśnił że trwa procedura wyjaśniająca.
Radny Andrzej Korona – poinformował, że złożył na piśmie dwie interpelacje. Pierwsza
dotyczy wniosków do budżetu Gminy Kłodawa na 2015. Wyjaśnił że co roku sołectwo składa
wnioski do budżetu i nie otrzymuje odpowiedzi które wnioski zostały przyjęte a które nie.
Poprosił o udzielenie odpowiedzi na pytania: Które wnioski zostały przyjęte i zostaną
zrealizowane w roku bieżącym, w jakich terminach i w jaki sposób, które wnioski nie zostały
przyjęte i dlaczego, które z przyjętych wniosków Pani Wójt ma zamiar zrealizować w
późniejszym okresie, kiedy i w jakiej formie, które ze zgłoszonych wniosków w ogóle nie ma
Pani zamiaru realizować i dlaczego? W drugiej interpelacji Radny zwrócił się z pytaniami o
przyczyny trwającego dłuższy czas rażącego w porównaniu z innymi sołectwami zaniżania
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nakładów inwestycyjnych na sołectwo Wojcieszyce; działania jakie Pani Wójt zamierza
podjąć w celu wyeliminowania tego problemu, termin realizacji wniosków do budżetu
zgłaszanych w latach 2009 – 2014, termin zbrojenia terenów przeznaczonych pod
budownictwo mieszkaniowe; czy i w jakich formach monitorowane są zamierzenia
inwestycyjne pod kątem równomiernego rozwoju gminy.
Sołtys Sołectwa Santoczno Maria Matwiejuk – zapytała, czy wykonywane są jakieś prace na
ulicy Brzozowej i Leśnej w Santocznie. Poprosiła o naprawę pomostu, uporządkowanie
lapidarium, doposażenie placu zabaw.
Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że w sprawie drogi Leśnej wystąpi do
Nadleśnictwa z prośbą o partycypowanie w kosztach utrzymania tej drogi. Odnośnie
pozostałych tematów, to zostały one zgłoszone przez Radnego Palucha i są w trakcie
realizacji.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiadając na interpelację Radnego Korony
wyjaśniła, że będąc na zebraniach wiejskich na bieżąco informuje mieszkańców o zadaniach
które będą realizowane.
Ad. 6. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na IV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Radna Katarzyna Chmiel – odczytała odpowiedzi na interpelacje Radnego Piotrowskiego
dotyczącą przedstawienia koncepcji budowy świetlicy wiejskiej w Kłodawie. Następnie
odczytała odpowiedzi na swoje interpelacje dotyczące: remontów dróg powiatowych na
terenie Gminy Kłodawa: Różanki – Janczewo, Różanki – Wojcieszyce –Kłodawa, ul.
Kasztanowa w Różankach; oceny stanu wody w Różankach, zapewnienia bezpieczeństwa na
placu zabaw w Różankach, oświetlenia ulicznego w Różankach.
Ad 7. Wolne wnioski.
Sołtys Sołectwa Wojcieszyce Regina Korona - wygłosiła oświadczenie w którym zawarła
protest przeciwko utrudnianiu jej wypowiedzi na Sesji Rady Gminy Kłodawa przez
Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. Sołtys uważa że powyższe zachowanie jest
przejawem łamania demokracji i wprowadzania „cenzury”. Sołtys powiedziała, że w ramach
protestu nie będzie zabierała głosu na sesji, ale wszystkie sprawy związane z sołectwem
Wojcieszyce będzie zgłaszała na piśmie i oczekuje na nie odpowiedzi na piśmie.
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – zwróciła uwagę, że asfalt w okolicach
jeziora został zniszczony przez samochody ciężarowe. Poprosiła o naprawę dziur w drodze
Leśnej łączącą się z ulicą Dębową, oraz zapewnienie sołtysom telefonu służbowego.
Zapytała, kiedy w Rybakowie odbędzie się przegląd dróg.
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Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że naprawy dróg polegające na równaniu będą
miały miejsce w miesiącu kwietniu, większe remonty w późniejszym terminie.
Radny Andrzej Korona – poinformował, że Pan Kuźmiński zaorał drogę. Zwrócił uwagę, że od
początku sesji nie było jeszcze ani jednej przerwy.
Radna Justyna Kowalska – poprosiła o zamontowanie lustra na drodze przy wyjeździe z
Makowej w Szkolną.
Radny Czesław Konieczuk – poinformował, że OSP Santocko uczestniczyło w wojewódzkim
turnieju i awansowało do krajowego turnieju w halowej piłce nożnej. Poprosił o wsparcie
finansowe na ten cel.
Radny Roman Leśnicki – zapytał, czy są jakieś nowe informacje w sprawie Związku Celowego
Gmin i jakości odbioru odpadów.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w tej chwili trwają prace nad
opracowaniem nowego przetargu. Wnioski dotyczące odbioru odpadów na bieżąco
przekazywane są do Związku Celowego Gmin oraz firmy zajmującej się wywozem odpadów.
Radny Andrzej Korona – wypowiedział się negatywnie na temat funkcjonowania Związku
Celowego Gmin.
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław
Kubera zamknął dyskusję w tym punkcie.
Ad. 8. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie
następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady VSesji Rady Gminy
Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera
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