Protokół z XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa,
Która odbyła się w dniu 12 lipca 2017r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie porządku obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podziękowanie Strażakom z terenu Gminy Kłodawa za udział w akcji ratowania gorzowskiej
Katedry.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017 – 2023”
b) wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Kłodawa a Skarbem Państwa –
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa celem ubiegania się o
dofinansowanie na realizację projektu pn. „Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej
funkcji terenom przy Jeziorze Kłodawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie
2020”.
6. Wolne wnioski.
7. Zamknięcie obrad XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1. Otwarcie porządku obrad.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera przywitał wszystkich zebranych na
obradach XXIX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 2. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera stwierdził, że w obradach XXIX Sesji
uczestniczy 14 radnych wobec czego jest ona prawomocna aby mój podejmować na niej uchwały.
Ad. 3. Przyjęcie porządku obrad.
Radny Andrzej Korona - powiedział, iż zgodnie ze statutem projekty uchwał powinny być
analizowane na posiedzeniu komisji. Projekty uchwał nie były przedmiotem obrad komisji w związku
z czym Radny złożył wniosek o usunięcie punktu trzeciego z porządku obrad sesji, ponieważ
obradowanie nad projektami uchwał jest niezgodne z § 55 Statutu Gminy Kłodawa.
Wójt Gminy Anna Mołodciak – przypomniała, że program rewitalizacji był omawiany na posiedzeniu
komisji komunalnej, ponadto podlegał konsultacjom społecznym. Wójt poprosiła o pochylenie się
nad tym tematem.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przypomniał zapisy ustawy o samorządzie
gminnym, który daje możliwość zwołania sesji nadzwyczajnej i złożył wniosek przeciwny do wniosku
Radnego Korony.
Radny Andrzej Korona – powiedział, że nie podważa zwołania sesji nadzwyczajnej, tylko fakt, iż
projekty uchwał nie posiadają opinii komisji.
Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że ma obawy odnośnie tego, czy nadzór Wojewody nie uchyli
uchwał z powodu braku opinii komisji.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – powiedziała, że powodem takiego tempa prac i braku
komisji jest termin złożenia wniosku, który Urząd Marszałkowski znacznie skrócił.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał wniosek Radnego Andrzeja Korony pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za wnioskiem – 2
Głosy przeciw – 9
Głosy wstrzymujące się – 2.
Wniosek nie został przyjęty, w związku z czym bezpodstawne jest głosowanie wniosku
Przewodniczącego Kubery.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie
porządku obrad.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 10
Głosy przeciw – 0
Głosy wstrzymujące się 2

Ad. 4.Podziękowanie Strażakom z terenu Gminy Kłodawa za udział w akcji ratowania gorzowskiej
Katedry.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z Przewodniczący m Rady Gminy Kłodawa Janem
Czesławem Kuberą uhonorowali Strażaków biorących udział w akcji gaszenia pożaru

gorzowskiej Katedry. Strażacy, którzy brali udział w akcji to: OSP Kłodawa: Michał Kopka,
Bielecki Krzysztof, Wojciechowicz Bartosz, Krzyszkowski Marek, Wójciak Kamil, Legenza
Krzysztof, Paweł Wilkowiecki, Krzysztof Zapytowski, Baczyński Łukasz, Grzelak Sylwia,
Krzemiński Łukasz, Winnik Ireneusz. OSP Santocko: Pawel Niciejewski, Tomasz Pierzecki,
Domański Grzegorz, Rutkowski Adam, Kosmowski Tomasz, Paweł Mołodciak, Dawid
Krasowski, Rzyszkowski Arkadiusz, Błażej Turski, Bartosz Oczkowski, Sara Poźniak, Habas
Bartosz, Nowakowicz Jacek, Weryński Mateusz.
Ad. 5a Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji Gminy Kłodawa na lata 2017
– 2023”
Inspektor Sylwia Mikołajczuk omówiła projekt uchwały.
Radna Katrzyna Chmiel – Dera – poprosiła aby w programie ująć rewitalizację miejsca przy stawku na
Osiedlu Parkowym w Różankach.
Radna Bożena Adamczak – poparła wniosek Radnej Chmiel – Dery. Dodała, że gdyby udało się
zrealizować ten teren zlikwidował by się problem pijaństwa pod sklepem.
Radny Roman Leśnicki – powiedział, że zastanawia się na nad problemem ludzi z terenów
popegeerowskich, ponieważ z jednej strony trzeba im współczuć i pomagać ale jednocześnie
powinno się ich edukować. Tym mieszkańcom ciągle dajemy rybę, zamiast wędki, trzeba nad tym
popracować. Odnośnie mieszkańców Osiedla Marzeń, zwrócił uwagę, że największy problem polega
na braku chęci integracji z ich strony. Podczas akcji sadzenia drzew, sprzątania świata i wielu innych
przychodzą po dwie, trzy osoby. Powinno się tym mieszkańcom zasygnalizować czego od nich
oczekujemy.
Radny Benedykt Piotrowski – powiedział, że sprawa z Osiedlem Parkowym nie jest taka prosta,
ponieważ najpierw trzeba uporządkować kwestie własności.

Inspektor Sylwia Mikołajczuk – powiedziała, że wszystkie te wnioski pięknie wpisują się w program
rewitalizacji. Zaprosiła zainteresowanych radnych do prac w komitecie który będzie monitorował
program i go aktualizował. Na chwilę obecną program trzeba przyjąć aby móc się ubiegać o środki.
Radny Andrzej Korona – potwierdził obawy Radnego Konieczuka odnośnie tego czy nadzór nie
zakwestionuje prawomocności projektów uchwał. Dodał, iż ma wrażenie, że pracujemy od zadania do
zadania, a brak jest długofalowej wizji, co jest skutkiem braku wieloletniego programu
inwestycyjnego. Odnośnie programu, powiedział, że gmina powinna zwrócić uwagę na problem
byłych terenów pofolwarcznych. Lata mijają a teren dalej się degraduje. Dodał, że w Wojcieszycach
jest park , ale tylko z nazwy i aż się prosi aby żeby w programie ująć tą sprawę. Zapytał która świetlica
w Łośnie będzie remontowana (obiekt po przedszkolu czy drugi budynek).
Wójt Gminy Anna Mołodciak
-odpowiedziała, że gdyby Agencja przekazała pałacyk w
Wojcieszycach, to gmina by go spożytkowała. Odpowiedziała, że chodzi o drugi obiekt w Łośnie.
Radny Andrzej Korona – poprosił aby na kolejnej sesji Wójt odpowiedziała w jaki sposób zamierza
wykorzystać drugi budynek świetlicy w Łośnie.
Radny Czesław Konieczuk – odpowiedział, że Wojcieszyce też mają dwie świetlice. Przypomniał, żę
jak była mowa o sprzedaniu GOK-u to była wielka awantura. Poprosił aby nie iść w tym kierunku.
Dodał, że żałuje że Santocko pozwoliło dawno temu sprzedać swój obiekt.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Głosy za
– 12
Głosy przeciw
–0
Głosy wstrzymujące się - 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIX/226/17 .
Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie w wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy
Gminą Kłodawa a Skarbem Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Kłodawa celem ubiegania się o dofinansowanie na realizację projektu pn.
„Rewitalizacja w Gminie Kłodawa poprzez nadanie nowej funkcji terenom przy Jeziorze
Kłodawskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020”
Inspektor Sylwia Mikołajczuk omówiła projekt uchwały.
Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu
Głosy za
– 12
Głosy przeciw
–0
Głosy wstrzymujące się - 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIX/227/17.
Ad. 6. Wolne wnioski.
Radna Bożena Adamczak – przedstawiła wniosku złożone przez Stowarzyszenie z Różanek (znak,
dokończenie odcinku wjazdu do Różanek od strony Wojcieszyc, łatanie dziur)
Radny Wiesław Witczyk – poprosił o śmietniki przy ścieżkach rowerowych.
Radny Roman Leśnicki – powiedział, że był świadkiem podpalenia hałd śmieci na ulicy Czereśniowej.
Poprosił o wywieszenie na tablicach ogłoszeń informacji że jest to działanie nielegalne . Odnośnie
sprawy z Panem byłym Wojewodą i posesji na której jest prowadzona nielegalna działalność,

zdementował plotki o rzekomym donosicielstwie. Powiedział, że brzydzi się takim zachowaniem ,
nigdy nie postąpił w taki sposób i nie zamierza.
Radny Andrzej Korona – poprosił o tablice informacyjne w Wojcieszycach.
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – poprosiła o przegląd tablic w miejscowościach i ich aktualizację.
Radna Wanda Grabowska -przedstawiła problem włamań do domów w Chwalęcicach. Powiedziała,
że włamywacze używają gazu. Poprosiła o pomoc,
Radna Katarzyna Chmiel – Dera – dodała, że ten gaz jest niebezpieczny dla ludzi i zwierząt. Dołączyła
do apelu Radnej o ochronę mieszkańców.
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak – powiedział, że jest w stałym kontakcie z Policją w tym
temacie. Poprosił aby jeśli mieszkańcy zauważą że dłuższy czas stoi nieznane auto zgłaszać
natychmiast do niego albo na Policję.
Ad. 7. Zamknięcie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa
Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa podziękował wszystkim za
przybycie i zamknął obrady XXIX Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała :
Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera

