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Protokół Nr VIII/11 z przebiegu VIII  
Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 20 kwietnia2011r. 
w Sali Wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

1. Sprawy organizacyjne. 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej 

3. Interpelacja i zapytania radnych. 

4. Sprawozdanie Prezesów Klubów Sportowych z działalności za rok 2010; 

5. Informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2010 rok 

6. Podjęcie Uchwał w sprawach: 

a) udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa; 

b) szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy publicznej 
w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu i osób 
uprawnionych do udzielania ulg; 

c) nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa 

d) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Kłodawa; 

e) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność osoby fizycznej. 

f) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością 
drogową; 

g) powołania komisji inwentaryzacyjnej 

h) zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wojcieszyce na lata 2011-2018; 

i) zatwierdzenie Planu Odnowy miejscowości Kłodawa na lata 2011-2020. 

7. Wolne wnioski. 

8. Zamknięcie Sesji. 

Pkt. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady  Legan otwieram obrady VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.  
 
Pkt. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady  Legan na podstawie dołączonej listy obecności stwierdzam, że w 
sesji uczestniczy 13 radnych, wobec czego sesja jest prawomocna. 
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Pkt. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady  Legan czy są uwagi do porządku obrad. Moja propozycja jest taka, 
aby za punkt trzeci wstawić wystąpienie przedstawiciela powiatu pana Tokarczuka, jeżeli 
chodzi o stan naprawy dróg. 
 

Głosy Za 12 
Głosy Przeciw ---  
Głosy Wstrzymujące 2  
 
Wójt Gminy Mołodciak Ja proponuję włączenie do porządku obrad uchwałę o wydanie 
opinii dot. zasilenia miejscowości Różanki w wodę z systemu miejskiego.  
 
Radny Korona Ja jestem przeciw. Mija już piąty miesiąc funkcjonowania naszej Rady i 
zamiast się polepszać, to praca ta jest coraz słabsza. Coraz częściej na sesjach panuje chaos, a 
to wynika z tego, że sesje są nieprzygotowane, a wynika to z tego, że pojawiają się tematy, 
projekty uchwał, które nie są porządnie przedyskutowane na komisjach. Słyszymy, że pani 
Wójt chce wprowadzić projekt uchwały, to ja się pytam – gdzie jest ten projekt uchwały? 
Zapewne chodzi o jakiś nowy projekt uchwały. Czy my mamy z marszu podchodzić do tego 
tematu? Uważam, że to byłoby niepoważne. Myślę, że powinniśmy wrócić do normalnych 
obyczajów parlamentarnych, zaczynając od projektów uchwał. Każdy projekt uchwały 
powinien być uzasadniony i podpisany. Często jest tak, że staje jakiś projekt uchwały i my nie 
wiemy właściwie, kto go zgłosił. Już były dwa sprzeczne projekty uchwał, a to przecież tak 
nie może być. Jeżeli ja coś wnioskuję, to muszę być sam do tego przekonany. Każdy projekt 
uchwały musi być przedyskutowany na komisji. W tej sprawie, o której mówimy nie ma 
stanowiska żadnej komisji. Nawet komisja komunalna, do której ta sprawa najlepiej pasuje 
nie wypowiedziała się na ten temat. Uważam, że tak pracować nie powinniśmy. Sądzę, że 
pani Wójt też powinna ten temat przemyśleć i zastanowić się, dlaczego złe projekty uchwał 
wychodzą z urzędu. Dzisiaj nie powinniśmy podchodzić do tego tematu, bo jesteśmy 
nieprzygotowani. Porządek obrad jest tak wypełniony, że nie ma szans, żebyśmy to porządnie 
przedyskutowali. 
 

Przewodniczący Rady Legan Chciałbym tylko zauważyć, że zgodnie ze statutem i ustawą o 
samorządzie, Przewodniczący musi wprowadzić do porządku obrad każdą uchwałę, która 
wpłynie tydzień przed sesją, poza tym Wójt ma prawo wprowadzić uchwałę w ostatniej 
chwili, a o tym czy uchwała zostanie przyjęta do porządku obrad decyduje rada. Na 
dzisiejszej sesji powinniśmy zagłosować, czy opinia jest pozytywna, czy negatywna, a 
dopiero potem podjęcie konkretne uchwały. 
 
Radny Korona Ja już na poprzedniej sesji zwracałem uwagę, że Rada Gminy nie jest 
organem opiniodawczym tylko stanowiącym. Naturalny sposób funkcjonowania rady polega 
na zajmowaniu stanowiska. Opinie wydają komisje, a nie rada. Po drugie mamy uchwałę z 
wykropkowaniem, tak jak już mówiłem wcześniej, że zanim ja nad tą uchwałą zagłosuje, to ja 
chcę znać stanowisko wnioskującego. Jest jeszcze trzecia sprawa, o której chce powiedzieć. 
Chcę po prostu znać stanowisko pani Wójt, bo wielu radnych, w tym ja, kieruje się 
stanowiskiem pani Wójt. Zakładam, że pani Wójt jest fachowcem i ma do dyspozycji cały 
sztab fachowców. Ten zespół przedkłada nam przemyślane i przedyskutowane projekty 
uchwał. Jeżeli zatem ja mam wykropkowanie to znaczy, że pani Wójt nie ma stanowiska i nie 
wiemy, o co wnioskuje. Powtarzam, że będę za każdym razem, kiedy takie wykropkowanie 
będzie, wnioskował o odrzucenie projektu uchwały, który przez to nie jest jednoznaczny. 
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Wobec tego ponawiam wniosek o nie wprowadzanie tego projektu uchwały do porządku 
obrad. 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Swoje stanowisko przedstawiłam na poprzedniej sesji i uważam, że 
należy uszanować zdanie mieszkańców. Uchwała jest sporządzona tak, żebyście Państwo 
podjęli swoje stanowisko, bo to nie jest moje stanowisko. Projekt ten dotyczy czterech 
miejscowości, a dyskutowanie w nieskończoność na ten temat doprowadzi do tego, że 
wniosek dotyczący 30 km sieci kanalizacyjnej zostanie odsunięty. Ja nie wymuszam na 
państwu stanowiska, to państwo jesteście organem stanowiącym zgodnie z uchwałą. Proszę o 
podjęcie tej uchwały dzisiaj.  
 
Radny Kubera Zgłosił wniosek formalny o zajęcie stanowiska w sprawie w/w uchwały. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
wniosek Radnego Korony o nie wprowadzenia projektu uchwały do porządku obrad  
 
Głosy za 3 
Głosy przeciw 10 
Głosy wstrzymujące 1 
Wniosek został przyjęty 
 
Radna Zienkiewicz Nie możemy głosować nad uchwałą, w której są kropki, powinno być 
tam wpisane albo negatywnie, albo pozytywnie.  
 
Przewodniczący Rady Legan zaproponował wpisanie słowa „pozytywnie”. 
 
Radny Brzana Jak to się ma do uchwał na poprzedniej sesji? Bo te uchwały nie zostały 
uchylone. Był tylko wniosek Radnego Konieczuka o przeniesienie tych uchwał na dzisiejszą 
sesję, ale nie zostały uchylone. 
 
Przewodniczący Rady Legan Głosowaliśmy i zostały uchylone. Uważam, że to pani Wójt 
powinna podać, jakie słowo wpisujemy. 
 
Radna Zienkiewicz Musi być coś wpisane. Chcę, żeby ta uchwała stanęła do głosowania 
dzisiaj, nie dlatego, że nie szanuje woli mieszkańców Różanek, ale dlatego, żeby mieszkańcy 
mojej miejscowości mieli ważną inwestycję uwaloną. Pan radny nie słuchał, co było na 
spotkaniu z panem Andrzejczakiem. Powiedział on, że jeżeli w najbliższych dniach nie 
zdecydujemy i pozostanie we wniosku wszystko tak jak jest, to cały wniosek wypadnie. 
Myślę, że nie mamy o czym dyskutować.   
 
Wójt Gminy Mołodciak  poprosiłą o uzupełnienie projektu uchwały o słowo „negatywnie”  
 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
porządek obrad  
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie  
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Pkt. 1d przyjęcie protokołu z IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radna Adamczak Panie Przewodniczący ten protokół dotyczy IV sesji, a IV sesja odbyła się 
23 lutego, czyli 2 miesiące temu. Ja rozumiem, że nawał pracy jest olbrzymi. 
 
Przewodniczący Rady Legan Ja powiem tak, dostałem od pani Wójt drugiego pracownika 
do biura rady, a komisji mieliśmy kilka w tygodniu i pani Ela fizycznie się nie wyrabiała. Na 
następnej sesji wszystkie zaległości wyrównamy. Uważam, że to jest wyjątkowa sytuacja i nie 
powinna się powtórzyć.  
 
Radna Adamczak Ja się cieszę, że pani Ela będzie miała pomoc, bo rzeczywiście ta pomoc 
jest potrzebna. Ja bym prosiła, żeby to była pomoc typu polonistycznego, aby było to 
napisane w języku polskim, żeby były odpowiednie znaki interpunkcyjne, dlatego że pewne 
fragmenty są po prostu źle skonstruowane i nieczytelne. Ja czytałam ten protokół kilka razy i 
pewnych fragmentów dalej nie mogłam zrozumieć.  
 
Przewodniczący Rady Legan Proszę Państwa protokoły są pisane słowo w słowo i tak 
robimy w wielu wypadkach. Kiedy jest sytuacja, że potrzebny jest wyciąg z protokołu, każę 
pracownikom biura rady pisać słowo w słowo, żeby nie było, że coś zmieniamy.  
 
Radna Adamczak Przepraszam znaki interpunkcyjne są niezwykle ważne. 
 
Przewodniczący Rady Legan W słowie mówionym nie zawsze widać, kiedy jest przecinek. 
pani radna Kaźmierczak się zobowiązała, że to nam sprawdzi, żeby nie było żadnych 
literówek i innych błędów.  
 
Radna Zienkiewicz Nie przesadzajmy, bo jeżeli ktoś powiedział dwa razy tak samo, to drugi 
raz się tego nie pisze. Protokolant ma pisać tak, żeby to było przejrzyste i czytelne.  
 
Radny Brzana Jeżeli protokół przedstawia się radnym, to niech będzie on podpisany przez 
pana Przewodniczącego i przez panią, która ten protokół pisała. Tak jest w Statucie naszej 
gminy.  
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
protokołu z IV sesji Rady Gminy Kłodawa 
 
Głosy Za 13 
Głosy Przeciw --- 
Głosy Wstrzymujące 1 
Protokół został przyjęty 
 
Pkt.2  Sprawozdanie z działalności sesyjnej.  
 
Wójt Gminy Mołodciak  Trwają prace wykończeniowe na niektórych obiektach Zespołu 
Szkół w Kłodawie. Obecnie są wykonywane tynki wewnętrzne, kształtowany jest teren pod 
chodniki, miejsca postojowe, oprócz tego są robione posadzki wewnątrz budynku. Wkrótce 
będą montowane centrale wentylacyjne, a w części już są. Przed sesją byłam na budowie 
razem z Kuratorem Oświaty, który też chciał obejrzeć szkołę. Trwa procedura związana z 
wyborem wykonawcy na wymianę dachu sali wiejskiej w Łośnie, a właściwie jesteśmy po 
przetargu, który wyłonił wykonawcę na kwotę wyższą niż mamy w budżecie, w związku z 
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czym przetarg został unieważniony. Jeszcze w tym tygodniu będzie ogłoszony kolejny 
przetarg. Trwają też prace przy podziale działek w Łośnie i w Rybakowie. Wstępny podział 
działki w Rybakowie Państwo mieli przedstawiony na komisji. Są wykonywane również 
prace nad przygotowanie dokumentacji przetargowej remontu świetlicy wiejskiej w 
Wojcieszycach, a po świętach rozpocznie się grodzenie boiska. Zebrano oferty cenowe na 
wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Czereśniowej w Kłodawie. Firma, która wykonuje 
remont tej drogi, wykona również sieć wodociągową. Na przełomie kwietnia i maja nastąpi 
wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 
w miejscowości Kłodawa, chodzi tu o ulicę Wojcieszycką i Jeziorną. Zakończyliśmy etap 
wyłożenia do publicznego wglądu projektu planu zagospodarowania przestrzennego 
miejscowości Chwalęcice, chodzi o teren ulicy Lipowej. Prace na temat planu 
zagospodarowania przestrzennego trwają w obrębach Kłodawa, Santocko, Mironice, Łośno 
oraz w miejscowości Rybakowo. Rozstrzygnięty został przetarg na tzw. Schetynówkę, mówię 
tutaj o drodze Czereśniowej i drodze nr 0212 w miejscowości Kłodawa. Będzie to tzw. mała 
obwodnica Kłodawy. W poniedziałek 14 wójtów u pani Wojewody podpisywało umowy. 
Tylko tyle gmin się zakwalifikowało do tego projektu, a dla nas jest to już 3 schetynówka, 3 
edycja pomocy rządowej. Trwa procedura przygotowania dokumentacji niezbędnej do 
ogłoszenia przetargu na wykonanie remontu ulicy Rubinowej z elementami odwodnienia. 
Firma, z którą mamy podpisaną umowę na zabieranie psów nie zawsze natychmiast może 
przyjechać, dlatego w okolicach urzędu zostały wykonane dwa kojce dla psów. Wykonano 
gwarancyjne i pogwarancyjne naprawy nawierzchni bitumicznych. Pracownicy interwencyjni 
i publiczni wykonali prace związane z porządkowaniem placów, poboczy dróg. Dzisiaj, albo 
jutro będą drukowane „Kłodawskie wieści”. 
 
Radny Kubera Podziękował za uporządkowanie ulicy Gorzowskiej. 
 
Radny Brzana Wczoraj podobno był pan z gminy i z tego, co wiem mają być demontowane 
barierki i w tym miejscu będzie grodzone boisko. Czy to tak ma wyglądać? 
 
Wójt Gminy Mołodciak Tak, zostało to uzgodnione z Prezesem Klubu Sportowego i 
wykorzystujemy materiał, który już tam jest.  
 
Radny Brzana Rozmawiałem z Prezesem i nie do końca się zgodził na grodzenie wzdłuż 
barierek. Jak pani sobie to wyobraża, zrobić klatkę dla piłkarzy? Miał być ogrodzony stadion, 
a nie same boisko. 
 
Kierownik Jesis Ustaliliśmy, że 5 m za bramkami będzie ogrodzenie i wykorzystamy 
materiał, który tam jest, czyli rurki z ogrodzenia. Wysokość tego ogrodzenia będzie wynosiła 
1,25m z siatki, tak to możemy zrobić. Wczoraj było sprawdzane, jakie będą odległości od 
samej linii do boiska. Tutaj nic nowego się nie da zrobić. 
 
Radny Brzana Ale sam Prezes nie jest gospodarzem, My absolutnie się na to nie zgadzamy. 
Teraz likwiduje się ogrodzenia przy boisku, a my chcemy stawiać.  
 
Radna Mazur Chciałabym podziękować za szybką interwencję w sprawie połamanej tablicy 
przez wiatr. W tej chwili mamy już nową tablicę.  
 
Radna Zienkiewicz Rozumiem, że się ogradza stadion w większych klubach, bo przyjeżdżają 
pseudokibice i się biją, ale po co my ogradzamy? Nie wiem czy 100 kibiców jest na takich 
meczach i po co my to robimy? Chciałam się zapytać, jaki jest koszt remontu nawierzchni na 



6 

 

ulicy Czereśniowej? Czy będzie remontowana ulica Lipowa w Chwalęcicach, aż do 
Kłodawy? Przejazd przez centrum jest tragiczny, do Kłodawy również. Kampania zarówno 
Starosty, jak i Pani Wójt opierała się na tym, że w tej miejscowości w 2011 będzie 
remontowana główna ulica i wszyscy mieszkańcy na to czekają. 
 
Kierownik Jesis Jeśli chodzi o ogrodzenie boiska, całego stadionu, to na dzień dzisiejszy jest 
tam boisko podstawowe i pomocnicze. Takich środków finansowych nie posiadamy, a z tych, 
które mamy ogrodzimy płytę boiska, tak uzgodniono i tak zrobimy. Jak pamiętacie płyta 
została poddana renowacji i zostały wprowadzone urządzenia do nawodnienia.  
 
Wójt Gminy Mołodciak Był to wniosek Klubu Sportowego, a związany był z tym, że w 
płytę boiska zainwestowaliśmy sporo środków. Sportowcy uznali, że płyta jest zniszczona. 
Wykonaliśmy tą płytę, ale sportowcy ją utrzymują. Płyta ta uległa degradacji, jak w 
Różankach, dlatego chcemy ją ogrodzić. Jeżeli chodzi o koszty tzw. Schetynówki jest to 
1.360.000 zł. 50% z tej kwoty otrzymamy z budżetu Wojewody. Jeśli chodzi o ulicę Lipową, 
to na poprzedniej sesji rozmawialiśmy o drodze w Chwalęcicach i Wojcieszyckiej i po tej 
sesji poprosiłam pana Tokarczuka, aby powiedział jakie wnioski Starostwo składało do 
instytucji zewnętrznych o dofinansowanie remontu dróg. Mamy zapisane 300.000 zł do 
dyspozycji. Owszem było ujęte w kampanii wyborczej, ale kampania dotyczy całej kadencji.   
300tys. jakie mamy zapisane będzie przeznaczone na tą drogę. Ja będę do Państwa 
wnioskowała o tą drogę, która ma realne szanse na dofinansowania. O ile wiem od pana 
Tokarczuka, a wystąpię też na piśmie do pana Starosty, nie ma jeszcze decyzji, co do EWT, 
ani co do drogi Chwalęcice- Kłodawa. Starostwo wie jakie środki są w naszym budżecie, w 
związku z tym, też to wezmą pod uwagę. I jak wcześniej o udziale w kosztach remontu drogi 
Wojcieszyce-Różanki państwu wspominałam, to pan Tokarczuk powiedział, że rozumieją 
naszą sytuację. Wyrażą zgodę na kwotę, którą mamy lub rozłożą na raty. Nie chcę 
rezygnować z tego wniosku, ponieważ w latach przyszłych mogą być inne wnioski w zakresie 
drogownictwa. Jeżeli droga w Chwalęcicach się nie zakwalifikuje do żadnego programu, to 
zaproponowałam, żebyśmy zrezygnowali z wykupu gruntów i zrobili na miarę naszych 
możliwości nakładkę asfaltową. Ale ja mówię państwu o spotkaniach roboczych, a nie 
stanowisku, które mam na piśmie, na takie stanowisk czekam. 
 
Radny Korona Jestem na 99 % pewny, że w budżecie jest zapis o ogrodzeniu stadionu. Na 
pewno taki zapis jest w planie odnowy miejscowości Wojcieszyce. To, co się kroi, to jest coś 
niesłychanego. Widziałem trochę stadionów, ale nie widziałem czegoś co państwo próbują 
zrobić. Barierka powstała, kiedy SHR wszedł do 3 ligi i trzeba było na gwałt taką barierkę 
stawiać, bo przepisy gry w piłkę nożną to określały. Wy chcecie ją zlikwidować, a SHR za 
chwilę awansuje do okręgówki i co, będziecie znowu ją stawiać? Nie ma żadnej potrzeby 
ogradzania jednego z dwóch boisk stadionów, bo po co? Pani Wójt mówi, że ktoś się skarży 
na niszczenie płyty boiska, a ja jestem sąsiadem prezesa zarówno starego, jak i nowego. I nie 
słyszałem czegoś takiego. Trzeba ogrodzić cały stadion, aby sprzedawać bilety, co przynosiło 
by również jakiś dochód. Jak powinno wyglądać ogrodzenie, radni widzieli w Różankach. 
Tak to trzeba zrobić w Wojcieszycach. Jeśli środków w budżecie jest za mało oznacza to, że 
zawiodło planowanie. Jeżeli nie ma możliwości zrobienia tego w tym roku, to rozłożyć to na 
etapy i zrobić za 30.000 zł ile się da, a resztę w przyszłym roku. Absolutnie nie ma zgody na 
barbarzyństwo na stadionie w Wojcieszycach. 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Panie radny myślę, że obowiązuje nas jakaś kultura rozmowy. Nie 
mówiłam, że zamykam boisko na kłódkę i bardzo proszę nie nazywać moich działań 
barbarzyństwem, bo na taką skalę to nie jest niszczenie. Żałuję, że nie ma z nami Prezesa 
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Klubu Sportowego. Zanim ja podjęłam czynności w tej sprawie i wyruszyłam w teren, to Pan 
Rutkowski był u mnie i rozmawialiśmy w jaki sposób i co będziemy robić. Chodzi o to, żeby 
nie dopuścić, aby zniszczone zostało to, co wykonaliśmy. Proszę pozwolić, że my 
sprawdzimy, jeżeli chodzi o te barierki i się do tego ustosunkujemy. Proszę nie negować 
moich działań, bo one nie są robione nie przemyślanie. Były rozmowy, przeliczenia, moi 
pracownicy podjęli się sami, że będą dopilnowywać w terenie tego zadania, żeby też obniżyć 
koszty, nie dlatego, żeby zmniejszyć metraż, tylko po to, żeby wykonać zadanie pod 
nadzorem pracowników urzędu nad pracownikami interwencyjnymi oraz po to, by więcej 
pieniędzy było przeznaczone na remont świetlicy wiejskiej. Nie widzę w tym naprawdę nic 
złego. 
 
Sołtys Korona Jest to historia, ponieważ mieszkańcy żyją tym stadionem, szanują płytę 
stadionu. W związku z tym cały czas było takie myślenie, że będzie to ogrodzenie całego 
stadionu, a nie boiska. Jest to sprawa dla mieszkańców do przedyskutowania i do podjęcia 
określonych działań.  Zwracając się po informacje z prac w sołectwach, bym prosiła, żeby 
podać punkty, w jakim sołectwie te prace zostały wykonane.  Każdy z nas czyta, że 
wykonano wiosenną naprawę nawierzchni, czy mam rozumieć, że wszędzie, czyli w  
Wojcieszycach też, czy wykonano to gdzie indziej? W pracach porządkowych mogliśmy też 
nasadzać kwiaty na rabatki? Jeżeli tak to bardzo bym prosiła, bo w Wojcieszycach nie 
mieliśmy takich możliwości.  
 
Kierownik Kwiatkowski  W następnych sprawozdaniach wyszczególnimy gdzie te prace 
były wykonywane. W Wojcieszycach akurat przed GOK-iem posadziliśmy bratki.  
 
Radna Zienkiewicz Pani Wójt ja mam prośbę, żeby o jakiś płotki nie było awantury, 
proponuję spotkać się w Wojcieszycach, żeby był pan Prezes, przedstawiciele wsi,  bo nie 
bardzo rozumiem, czemu na siłę chcemy wydać pieniądze, jeżeli pan tutaj twierdzi, że 
barierka na ogrodzenie boiska wystarczy? Jeżeli nie chcą, to zostawmy te pieniądze na inne 
zadania, a tych zadań przecież mamy tysiące. Jeśli chodzi o drogę  w Chwalęcicach, to w 
kampanii wyborczej było napisane, że w najbliższym roku.  
 
Wójt Gminy Mołodciak  Jeżeli Państwo zdecydujecie mamy 300.000 zł, możemy wyłożyć na 
„dywanik” w Chwalęcicach, przecież to jest do dyspozycji. Tylko, że te 300 tys. gmina nie 
wyłoży sama, musi to być wspólnie z powiatem. Chyba wszystkim nam zależy, aby we 
wszystkich miejscowościach były dobre drogi. Jeżeli chodzi o te ogrodzenie, to bardzo 
proszę, żebyście Państwo, jako rada podjęli stanowisko. Ja tych pracy jeszcze nie 
rozpoczęłam więc mogę jeszcze wstrzymać. Możemy te pieniądze przeznaczyć na remont 
świetlicy i też będzie z pożytkiem dla mieszkańców w Wojcieszycach. 
 
Radny Konieczuk W planie odnowy miejscowości Wojcieszyce jest ogrodzenie stadionu, 
taki jest fakt. Na komisji komunalnej był ten plan wnikliwie dyskutowany i sami 
projektodawcy stwierdzili, że kwota 30 tys. wystarczy. Ja nie wiem w takim razie o, co my się 
kłócimy. Grodzimy stadion za 30 tys. zł. Jeżeli nie oszacowali tego mieszkańcy, czy 
właściciele tego stadionu, to trudno niech poszukają pieniędzy gdzie indziej.  
 
Radny Korona Chciałem poprzeć wniosek pani Zienkiewicz, gdyby nie to, co proponuje 
pani Wójt, żeby decyzje pozostawić radzie. Ja myślę, że rada powinna podjąć decyzję, jeżeli 
dotyczy to sprawy budżetu, natomiast w tej chwili chodzi o sprawę techniczną i tutaj nie jest 
potrzebna decyzja rady. Chodzi o to, żeby pani Wójt i jej pracownicy przyjechali do 
Wojcieszyc, spotkali się z kierownictwem klubu, z radą sołecką, z radnymi i na tym spotkaniu 
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wypracujemy jakieś stanowisko. Apeluję do pani Wójt, żeby przyjęła pani zaproszenie na 
takie spotkanie. 
 
Radna Zienkiewicz Ja nie powiedziałam, że pani Wójt ma przeznaczyć 300tys. na dywanik, 
ja się zapytałam o remont drogi, o którym jest mowa. Bo wszyscy wiemy, że ta droga się 
rozpada. Mnie się wydaje, że rada nie jest od podejmowania decyzji, czy postawimy płotek 
metr w tą stronę, czy w tamtą. Myślę, że to spotkanie w Wojcieszycach zapobiegnie następnej 
awanturze. 
 
Wójt Gminy Mołodciak  To my się chyba nie zrozumiałyśmy pani radna? Ja myślałam, że 
mówimy o modernizacji drogi między Chwalęcicami a Kłodawą. O remontach cząstkowych 
drogi, czyli łatanie dziur w drodze asfaltowej, to możemy tylko z panem Starostą rozmawiać.  
 
Radna Zienkiewicz Ja mówiłam o dużym remoncie, o którym była mowa cały czas.  Nie o to 
mi chodzi, aby nie racjonalnie wydać 300 tys. zł. Mi chodzi o kompleksowy remont drogi, 
która się rozpada.  
 
Kierownik Jesis  Jeżeli chodzi o grodzenie boiska, to spotkanie na ten temat się odbyło. Nasz 
pracownik rozmawiał z użytkownikiem, czyli z Prezesem Klubu. Uzgodniono, jak te 
ogrodzenie trzeba poprowadzić, przede wszystkim ogrodzenie jest po to, żeby zabezpieczyć 
przed psami, które się tam załatwiają, a wysokość ogrodzenia 1,25 m nie powoduje, że my 
chcemy zrobić, aby nie było to dostępne. Prezes pokazał nam, jak ma wyglądać ogrodzenie, 
żeby łapacze z tyłu były większe i aby nie trzeba było biegać za piłką. Tak jak powiedziała 
pani Wójt próbujemy wykorzystać również materiały, które są  i do tego zakupimy siatkę. 
 
Radna Adamczak Chciałam zgłosić fakt nie otrzymania odpowiedzi na moje interpelacje. 
Złożyłam 29 marca kilka interpelacji, otrzymałam od pana Przewodniczącego odpowiedź na 
3, za co dziękuję bardzo. Na cztery interpelacje nie mam odpowiedzi na piśmie. Były to 
pisma do pani Wójt więc prosiłabym o odpowiedź. Te interpelacje dotyczą Różanek, spraw 
porządkowych, kto jest odpowiedzialny za wywóz śmieci i jaka jest częstotliwość ich 
usuwania. Ja zgłaszałam to na piśmie dlatego, że są okresy w Różankach, że tych śmieci jest 
tak dużo, aż się wysypują. Śmietniki są w centralnej części Różanek, a to świadczy o naszej 
estetyce. Tak naprawdę odpady zostały usunięte przed sesją objazdową. Więcej moich pytań 
czytać nie będę, ale mam nadzieję, że te odpowiedzi będą. Chodziło mi też o śmieci 
wywożone z cmentarza, bo uważam, że nie wszystkie są wywożone do Chruścika. 
 
Wójt Gminy Mołodciak Pani radna jest tutaj Kierownik Zatoka, który przesłał odpowiedź do 
urzędu, która została skierowana do biura rady, być może do pani nie dotarła. Jeżeli Państwo 
pozwolicie Kierownik szybko odpowie. 
 
Kierownik Zatoka Jeżeli chodzi o śmieci, o które pani zapytała i co się z tymi śmieciami 
dzieje, już odpowiadam. Śmieci z cmentarza ze śmietników betonowych są wywożone do 
Chruścika, a te w śmietnikach plastikowych firma Ragn-Sells wywozi na wysypisko. Na 
działce, o której pani pisze, nie są składowane śmieci z cmentarza, są tam tylko odpady z 
drzew, gruz i liście. Jeżeli chodzi o tą drugą interpelacje, co się dzieje ze śmieciami przy 
rondzie, to Zakład Komunalny dostał zlecenie od pana Jacka Kwiatkowskiego. Będziemy 
objeżdżać w piątek wszystkie śmietniki publiczne i te na ulicy Sportowej też. 
 
Radna Adamczak Nie wiem, kto te odpady z cmentarza wywozi na działkę gminną, być 
może to nie pana firma, ale byłam i sprawdziłam. 
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Kierownik Zatoka Nigdy śmieci z cmentarza nie były tam wywożone. Jeżeli się zgarnia 
liście, w przypadku Kłodawy ładowarką, to ja nie wykluczam, że 1, 2, czy 3 znicze mogą tam 
wpaść. To jest nieprawda i jestem w stanie to udowodnić. Wiem, że jest Pan, który składował 
znicze i stare wieńce w jedno miejsce. 
 
Radny Brzana Pan Kierownik Jesis mówi, że ogrodzenie musi być, bo pieski będą biegać, a 
jak będzie ogrodzenie, to za tym ogrodzeniem już nie będą biegały, tam gdzie siedzą ludzie? 
Jeszcze jedno do pani Wójt, jestem za tym, żeby spotkać się z Zarządem, radą sołecką i 
radnymi. 
 
Radna Zienkiewicz Dla mnie jest nie odpowiedzialny pan Prezes, który lekceważy sobie 
komisję, która rozstrzyga sprawę pieniędzy. Najlepiej będzie spotkać się z ludźmi w 
Wojcieszycach, żeby zażegnać tą awanturę. Jestem zbulwersowana odpowiedzią pana Jacka, 
jeśli radny coś mówi to, tego nie wyssał z palca. Jeśli tam leżą takie śmieci, to znaczyć że leżą 
i nikt sobie nie wymyśla takich rzeczy. Pan Zatoka będzie od razu wyciągał całą 
dokumentację i udowadniał, że jest inaczej.  
 
Wójt Gminy Mołodciak Oczywiście, że takie spotkanie zrobię. Boisko jest w użyczeniu 
klubu sportowego więc proszę mi nie zarzucać tego, że rozmawiam z kimś, kto podpisał 
umowę użyczenia z gminą. Jeżeli jest to potrzebne spotkamy się z Radą Sołecką jeszcze raz, 
tylko proszę nie zwoływać zebrania wiejskiego, ustalmy to razem, bo tylu decydentów nie 
może być.  
 
Radny Korona Chciałbym podziękować pani Wójt za zajęcie takiego stanowiska, bo 
oczywiście my nie proponowaliśmy zwołania zebrania wiejskiego przynajmniej na tym 
etapie. Myślę, że jeżeli się spotkamy to znajdziemy jakieś rozsądne wyjście. Ja w ogóle 
przepraszam kolegów i koleżanki oraz gości zaproszonych, że tak dużo mówimy o sprawie 
Wojcieszyckiej, ale tak, jak mówiła pani Sołtys, dla Wojcieszyc jest to sprawa strategiczna. 
Ten stadion służy nie tylko do gry w piłkę, ale także odbywają się tam dożynki i imprezy o 
charakterze integracyjnym. Jeśli zrobią to, co pan Jesis zamierza, będzie to oznaczało, że ta 
przestrzeń zostanie ograniczona. Pani Wójt trzeba zrezygnować z tego pomysłu i krzywda 
nikomu się nie stanie. Do zobaczenia w Wojcieszycach. 
 
Radna Adamczak Padło stwierdzenie, że radna kłamie, to jest już nadużycie. Było, zdarzyło 
się i nie będzie. Zastanowię się, co z tym dalej, bo nie można radnemu zarzucić kłamstwa. Ja 
to robię dla dobra Różanek. Wiem, że pan się zdenerwował, ale to można inaczej załatwić. 
 
Pkt. 3 wystąpienie przedstawiciela powiatu pana Tokarczuka, jeżeli chodzi o stan naprawy 
dróg. 
 
Przewodniczący Rady Legan Poinformował, że Pan Starosta osobiście dzwonił prosząc o 
wprowadzenie tego punktu do obrad dzisiejszej sesji. Ponieważ nikt się nie zjawił, ja 
zadzwoniłem do pana Starosty, a on okazał zdziwienie, że nikt nie zadzwonił, że nie przyjadą.  
 
Radny Korona Zdziwilibyście się Państwo od jak poważnej osoby się wczoraj 
dowiedziałem, że pan Starosta na różnych spotkaniach pozwala sobie na wygłaszanie 
komentarzy, jak to radni gminy Kłodawa sparaliżowali jego aktywność. Odnotujmy to jako 
złamanie pewnych obyczajów. 
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Pkt. 4 Interpelacje i zapytania radnych 
 
Radna Kowalska Czy będzie pani z Urzędu Skarbowego, jak co roku do uzupełniania PIT? 
Jadąc ulicą Polną koło jeziora jest teren gdzie się zapada, jest to paraliżujące i trzeba 
wyciągać auta, w związku z tym prosiłabym zwrócić uwagę na tą dziurę. 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Wystąpimy do Urzędu Skarbowego, ponieważ w ubiegłym roku tak 
było. Poinformujemy o tym. A co do drogi wiemy i po świętach będziemy to robić.  
 
Radna Zienkiewicz Ja prosiłam o przyporządkowanie do prognozy finansowej na 
poszczególne lata zadań, które mieszczą się w tych finansach, bo bez tego nie możemy, jako 
rada pracować. I nie chodzi o takie drobne zadania typu płotek, dziura, tylko co mieści się w 
finansach z rzeczówki, które są ujęte w ramach prognozy. Tak naprawdę nie możemy 
podejmować żadnych decyzji, bo nie wiemy czy pieniędzy starczy czy nie.  
 
Skarbnik Gminy Żal Ja na ostatniej komisji obiecałam, że to przygotuję i bardziej 
sprecyzuję WPF. Podam, co jest w wydatkach majątkowych, bieżących i przygotuję to zaraz 
po świętach.  
 
Radna Mazur Prosiłabym o załatanie dziury na ulicy Tęczowej na Osiedlu Marzeń, następna 
sprawa:  słupek przy spowalniaczu jest przechylony i zaraz będzie całkowicie wyłamany. 
Dalej apeluję o śmieci latające na terenie budowy, aby właściciele zabezpieczyli śmieci, żeby 
był porządek.  
 
Kierownik Kwiatkowski  Dziura jest już zgłoszona, postaramy się, aby do świąt było to 
zrobione. W każdym razie jest to zlecone i w najbliższym czasie zostanie wykonane. Jeśli 
chodzi o słupek, jutro pojadą pracownicy publiczni i doprowadzą to do porządku.  
 
Komendant Matczak Te kontenery są robione, ale myślę, że szczegółowo w ramach 
corocznej, może tak to nazwę akcji – posesja, razem z dzielnicowym będziemy kontrolować 
całe osiedle i doprowadzimy do porządku. 
 
Radna Kaźmierczak Chciałam zapytać panią Wójt o monity w sprawie naszej drogi 
krajowej, mam na myśli muldy, ponieważ stało to się bardzo uciążliwe przez hałas, który jest 
tym spowodowany.  
 
Kierownik Kwiatkowski  Wystosowaliśmy pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad w Zielonej Górze i na to pytanie do dzisiaj nie ma odpowiedzi. Było też pytanie na 
temat parkingu przy sali tradycji, na które uzyskaliśmy odpowiedź, że nie ma żadnego 
problemu, tylko gmina musi ponieść koszty związane ze zmianami organizacji ruchu, a to są 
dość poważne kwoty. Była sugestia, żeby się wstrzymać do czasu wykonywania tego 
remontu,  ponieważ w ramach tego remontu zrobienie tego odcinka jest już wkalkulowane. 
Wtedy nie my, a oni ponosili by koszty. 
 
Radna Zienkiewicz Pełno jest dzikich wysypisk za płotem, za działką. Ludzie wygrabiają i 
śmieci wyrzucają za płot. Następna sprawa to budowy, na których nie ma pojemników na 
śmieci, a szczególna sytuacja jest wiosną, kiedy to wszystko zaczyna fruwać i wszędzie 
wszystkiego jest pełno. Kiedyś socjalizm był zły, ale były akcje na wiosnę tzw. wiosenne 
porządki i było dobrze. Wszyscy chcemy mieć zadbane tereny przed naszymi domami. 
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Szczególnie w centrach wsi, mamy rolników kaczki, kury, gęsi muszą chodzić po trawnikach, 
o które ktoś inny dba? 
 
Komendant Matczak Mówiłem, że wrócimy do tej słynnej akcji – posesja. Rozmawiałem z 
komendantem II Komisariatu i obiecał, że wejdą do tej akcji również dzielnicowi, żeby to 
były grupy ludzi, bo sam nie jestem w stanie sprawdzić wszystkich miejscowości. Myślę, że 
do końca maja powinno być czysto w gminie. 
 
Radny Konieczuk Czy my mamy dzielnicowych, bo ja osobiście nie widziałem 
dzielnicowego, nie wiem jak długo. Kiedyś była tradycja, że przynajmniej raz w miesiącu 
dzielnicowy zajechał do sołtysa i porozmawiał, a mamy wiele spraw i tego brakuje. Młodzież 
siedzi na przystankach i je nagminnie niszczy. Dlatego ten dzielnicowy jest potrzebny nie w 
Gorzowie, tylko u nas. Niech mają taką służbę, że dwa, czy trzy razy w tygodniu będą na 
terenie gminy. Kolejna sprawa to, że ludzie wieszają na przystankach różne ogłoszenia 
papierowe, a młodzież później je podpala. Ja mam zrobione nawet zdjęcia takich ogłoszeń,  
których być tam nie powinno, bo są od tego tablice. 
 
Komendant Matczak Jeśli chodzi o dzielnicowych będzie reorganizacja, aby ci dzielnicowi 
byli na naszym terenie. Byliśmy z panią Wójt u Komendanta Wojewódzkiej Policji w 
Gorzowie, ponieważ zaczyna się sezon letni. Jeżeli są zdarzenia takie, jak pan Radny mówił 
to prosiłbym o kontakt i będziemy działać w tej sprawie i egzekwować. 
 
Sołtys Korona Zrobiliśmy czyn, gdzie ponad 60 mieszkańców przyszło i uczestniczyło w 
zbieraniu śmieci, natomiast jest problem osób, które wyrzucają te śmieci. Ja już 
wnioskowałam do Urzędu Gminy, mam nawet notatkę, żeby sprawdzić, kto z mieszkańców 
nie ma pojemnika na śmieci. Tam jest napisane, że szczególnie dotyczy to mieszkańców 
socjalnych, którzy wyrzucają te śmieci przy jeziorze, ale również mieszkańcy bloków nie 
wszyscy mają pojemniki. Jeżeli da się to sprawdzić, kto nie ma, to jest pytanie gdzie oni te 
śmieci wyrzucają? Po drugie, gdzie w miejscowości Wojcieszyce znajdują się jakiekolwiek 
kosze. Po trzecie śmieci, które zalegają gdzieś w krzakach, rowach nie są dokładane do 
pojemników przez firmę, która te śmieci wywozi. A są przecież śmieci typu meble, umywalki 
i inne, które się nie mieszczą w tych pojemnikach. Żeby było wiadomo na przykład, że 
Zakład Komunalny raz w miesiącu odbiera te śmieci z określonego miejsca, wtedy 
mieszkańcy przynosili by w jedno miejsce te duże śmieci, co mogłoby w jakiś sposób pomóc. 
 
Przewodniczący Rady Legan jeśli chodzi o odpady, to jeśli ktoś ma podpisaną umowę z 
jakąś firmą, tam jest informacja, że można zgłaszać i oni odpowiednio przyjeżdżają, a jak ktoś 
nie ma, to nie ma komu zgłosić. 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Na placach, które są gminne, więc przystanki autobusowe, GOK, 
plac zabaw śmietniki są ustawione, natomiast w przejściach między blokami tak, jak państwo 
wiecie tam zarządza wspólnota. Jeżeli gmina te śmietniki ustawi, to tak, jak za te oświetlenie 
gmina pokryje koszty. Do wspólnoty wystąpimy, ale proszę, żeby rada sołecka też z tym 
wystąpiła. 
 
Radna Adamczak Ja mam pytanie do pana Kierownika Kwiatkowskiego, czy może pan 
udzielić odpowiedzi na temat drogi łączącej Różanki z Wojcieszycami? Od strony Różanek 
stanęła tablica zmiana nawierzchni, a prac żadnych nie widać. Jeden dzień pracowała firma i 
kilka dziur załatano, a w tej chwili jest nie przejezdna. Czy pan Kierownik może powiedzieć, 
co z tą drogą? 
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Wójt Gminy Mołodciak Nie jesteśmy zarządcą tej drogi i trudno mi powiedzieć, dlaczego 
powiat ustawił taki znak. Powiat ma problemy z firmą, która wygrała przetarg na cząstkowe 
remonty dróg powiatowych, czyli asfaltowych też na terenie naszej gminy. Podejrzewam, że 
ta firma, której powiat dał zlecenie ustawiła to. Możemy tylko pani radnej interpelację 
przekazać do powiatu.  
 
Sołtys Kłos-Gryska Chciałam wrócić do tematu śmieci w Wojcieszycach, ponieważ ja 
mieszkam na podobnym osiedlu. Uważam, że większość mieszkańców jest członkami 
wspólnot wystarczy to zgłosić. Wspólnoty mają umowy z firmami wywożącymi śmieci i to 
nie jest żaden problem.. Wtedy należy ustalić kiedy i jak często firma ma przyjeżdżać, po 
gabaryty. Jeżeli ludzie będą o tym wiedzieli, bo być może nie wiedzą, to na pewno przestaną 
wyrzucać te śmieci byle gdzie. Ja nie sądzę zatem, żeby gmina musiała się w to włączać. ¾ 
wsi to są ludzie mieszkający w budynkach wspólnoty. 
 
Dyrektor Górski  Odnośnie tej drogi do Różanek jest firma, która robi, w tej chwili jest w 
obrębie tych największych dziur. 
 
Komendant Matczak Odnośnie osób, które nie mają koszy, a taki stan rzeczy istnieje, będą 
mieć pojemniki na nieczystości.  
 
Radny Kubera W związku z tym, że szybko się zbliża okres wakacyjny, ja bym prosił o 
uczulenie naszych dzielnicowych, żeby w tym czasie patrole były wzmożone. Zaczną się 
schodzić tłumy ludzi i to jeszcze z pieskami. Poprzedni dzielnicowy, jak kolega już 
wspomniał przyjeżdżał raz w miesiącu i robił ze mną objazdy wieczorem. Dzisiaj bardzo 
ciężko o dostęp do dzielnicowego, a wieczorem to już chyba nie ma takiej opcji. Ja chcę 
uczulić na ludzi z Gorzowa chodzących z pieskami przy nodze, bo on nie ugryzie. Inna 
sytuacja, leżę sobie na plaży, a tu obok pies biega i skacze do wody. Mimo że są tablice ludzie 
z tymi psami są. Ja bym prosił jednak o tych dzielnicowych, bo może Ci się nie nadają na 
takie prace, że ich ciągle nie ma. Trzeba wnioskować o właściwych ludzi, bo oni nie czują, że 
tu muszą być. Sygnałem powinno być chociażby zniszczone ogrodzenie betonowe przy plaży. 
 
Komendant Matczak Odnośnie psów, chcę od razu powiedzieć, że rzeczywiście ten stan 
rzeczy ma miejsce. Są kary dla ludzi w postaci mandatów, szukamy właścicieli, bo dużo biega 
takich psów, a to jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa. Spotkałem się w ubiegłym tygodniu z 
taką sytuacją, że pani z ulicy Gorzowskiej była zbulwersowana taką sytuacją. Siedział pan 
dzielnicowy, poprosiłem go do rozmowy. Na co ta pani mówi, że rzeczywiście ten piesek 
biega, bo on musi latać, ale on jest ubezpieczony i ona nic z tym nie zrobi. Powiedziałem, że 
spotkamy się w sądzie, bo jeżeli takie argumenty nie docierają, że piesek gryzie to mamy taką 
świadomość, a nie inną. Jeżeli chodzi o prewencję, to mamy przychylność ze strony służb 
prewencyjnych, spowoduje to, że oni doraźnie będą tu co jakiś czas przyjeżdżać, bo są to 
patrole zmotoryzowane. 2, 3 radiowozy będą robić porządki w tym względzie. 
 
Radny Konieczuk Chciałbym poruszyć sprawy rowerów na drodze, co najczęściej się zdarza 
między Gorzowem a Kłodawą, gdzie jest ścieżka rowerowa, a oni jeżdżą główną drogą. 
Tłumaczą to tym, że źle się jeździ po polbruku. Kiedyś była kostka i jeździli kostką, a nie 
poboczem. Słyszałem, że zmienił się statut prawny, bo kiedyś nie trzeba było stawiać znaków, 
że jest zakaz jazdy rowerów po głównej drodze, teraz podobno musi być taki znak, żeby 
ukarać rowerzystów. Proszę o zadziałanie w tej kwestii, bo po to wydaliśmy tyle pieniędzy na 
ścieżki rowerowe, żeby z nich korzystali. 
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Komendant Matczak Sprawdzę, jak to wygląda na dzień dzisiejszy, bo nie chcę wprowadzać 
w błąd w kwestii oznakowania. Jeżeli taki znak jest wymagany, będziemy wnioskować o to, 
aby on był.  
 
Pkt. 5 Sprawozdanie Prezesów Klubów Sportowych z działalności za 2010 rok 
 
Radna Kowalska Przedstawiła pozytywną opinię Komisji Oświaty.  Szczególne uznanie 
kieruję do Klubu „Róża-Różanki” w imieniu całej komisji. To sprawozdanie, w którym 
zobaczyliśmy sumę wydatków 65.900 zł, gdzie urząd gminy dotuje tylko 23.500 zł. 
Naprawdę to jest sukces niesamowity, że tyle można pozyskać pieniędzy z innych źródeł. 
Uznanie należy się również dla Juniorów Różanki, dla pana Wieczorka, który po prostu swoją 
determinacją potrafi zorganizować te środki. Te osoby nie liczą tylko na panią Wójt, że 
będzie dawała te pieniądze, bo ile tych pieniędzy by nie było, to i tak będzie mało. O 
Wojcieszycach nie powiem nic, dlatego że pana nie było i nie usłyszeliśmy dużo rzeczy. No i 
mamy nowy klub sportowy, mam nadzieję, że się wykażą i za rok po sprawozdaniu będę 
mogła coś więcej powiedzieć. 
 
Prezes Motyka Klub Sportowy Róża Różanki w ubiegłym roku obchodził 50-lecie istnienia. 
Ubiegłorocznym sukcesem był awans drużyny seniorów do klasy okręgowej. W lidze 
okręgowej, dostając licencje musi jednak być wewnętrzne ogrodzenie boiska. Nasz klub 
dostał warunkowo licencje na grę w klasie okręgowej. Klub sportowy Róża- Różanki kładzie 
duży nacisk na szkolenie dzieci i młodzieży. Udało się nam wypracować model pozyskiwania 
pieniędzy poza budżetowych, m. in. to są składki rodziców, a także udało nam się dotrzeć do 
kilku sponsorów. Wygląda to tak, że 40% to dotacja z Gminy, 30% to sponsorzy i składki 
rodziców, a 30% to środki Gorzowskie. W ubiegłym roku udało nam się wybudować altanę, 
której koszt wyniósł 35.000 zł, z czego wsparcie gminy wyniosło 10.000zł. Trzeba trochę 
samo zaangażowania i wtedy obiekty w naszej gminie będą naprawdę piękne. 
 
Radna Zienkiewicz Mielibyśmy prośbę do poszczególnych prezesów, aby te rozliczenie nie 
było pisane na kilku kartkach papieru, ponieważ gmina daje pieniądze, żeby to było 
rozliczenie finansowe. Wojcieszyce przedłożyły takie rozliczenie, Róża-Różanki też, ale już 
nie tak obszerne, ale Junior Różanki podał tylko słowa, bez cyfr. Dzisiaj nie oczekuję żadnych 
wyjaśnień, to jest prośba na przyszłość.  
 
Radna Kożuchowska Co do rozliczenia finansowego, bardzo podoba mi się sprawozdanie 
Wojcieszyc. Proszę pozostałe kluby o wgląd na to sprawozdanie, bo tak powinny wyglądać 
wszystkie sprawozdania końcowe z wykonania zadania publicznego. To jest druk, który 
można sobie pobrać i wypełnić. 
 
Prezes Wieczorek Na początek chciałem wyjaśnić nasze rozliczenie finansowe, które zostało 
przekazane do urzędu gminy do pani Skarbnik. Co roku dla radnych robimy rozliczenia 
merytoryczne. Nasze rozliczenia finansowe są przekazywane od lat do pani Skarbnik. Za rok 
również takie rozliczenie przekażemy dla radnych. Prezes Wieczorek przedstawił krótką 
charakterystykę Klubu sportowego oraz osiągnięcia.  
 
Prezes Kaurzyl vel Kuzel Takie sprawozdanie robiliśmy pierwszy raz i nie dostałem 
dokładnych informacji od pani, która jest za to odpowiedzialna. W związku, że to składane 
było do Pani Skarbnik, myśleliśmy, że tu już nie będzie potrzebne. W następnym roku 
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zrobimy to w podobny sposób, jak Wojcieszyce. Prezes Kaurzył przedstawił krótką 
charakterystykę Klubu sportowego oraz osiągnięcia.  
 
 
Radna Kożuchowska Na przyszły rok proszę o konkrety, ile zawodników państwo macie, 
jakie kategorie wiekowe, jakie drużyny, w jakich rozgrywkach bierzecie udział, na jakich 
boiskach występujecie, a przede wszystkim o kadry, czyli trenerzy, bo to są ważne rzeczy. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
sprawozdań Prezesów Klubów. 
 
Sprawozdania klubów sportowych zostały przyjęte jednogłośnie  
 
Pkt. 6 Informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kłodawa za 2010r. 
 
Skarbnik Gminy Żal Całe sprawozdanie z wykonania budżetu było omawiane na 
poszczególnych komisjach. Odczytała treść  uchwały RIO w sprawie wykonania budżetu. 
 
Radna Chmiel Opinia Komisji Budżetowej pozytywna. 
 
Radna Kowalska Opinia Komisji Oświaty pozytywna. 
 
Radny Konieczuk Opinia Komisji Komunalnej pozytywna. 
 
Radny Kubera Komisja Rewizyjna zapoznała się z opiniami wszystkich komisji, zapoznała 
się ze sprawozdaniem finansowym i z w/w uchwałą, którą odczytała pani Skarbnik, ze stanem 
mienia komunalnego. Komisja Rewizyjna postanowiła przyjąć sprawozdanie, a także złożyć 
wniosek do rady o udzielenie pani Wójt absolutorium za 2010 rok.  
 
Radna Zienkiewicz Mam pytanie odnośnie dłużników, swego czasu uzgodniliśmy, że 
również ci, którzy są nam winni pieniądze za czynsz, za podatki, będą zgłaszani do rejestru 
dłużników, jak wygląda realizacja tego?  
 
Skarbnik Gminy Żal Jest pewna procedura, gdzie musimy takiego dłużnika poinformować. 
Wszystkie wezwania do zapłaty, które są w tej chwili kierowane do dłużników, są z taką 
informacją, że w razie nie zapłaty sprawa będzie skierowana do Rejestru Długów. Z tym, że 
musi upłynąć pewien czas od chwili tego, kiedy ten człowiek nie zapłaci. W każdym razie 
takie działania są przygotowywane.   
 
Radna Zienkiewicz Są procedury w KPA, jak to wygląda, a także w ustawach związanych z 
egzekucją podatków. Kierowanie sprawy do komornika, tylko nam zwiększa koszty.  Jest 
pani, która miała na naszym terenie LIKO, spłaca grosze. A ten dług jest odkąd ja jestem 
radną, czyli 9-ty rok. Wszędzie jest napisane, że odroczono, spłaca, a jakbym sięgnęła po 
dokumenty sprzed 6-ciu lat, to sytuacja się niewiele zmienia. Dlaczego nie zgłosimy tej pani 
do Rejestru Dłużników. Powinniśmy podjąć wszystkie działania, które spowodują, że te 
pieniądze zaczną do nas spływać. Jeśli zliczymy wszystkich dłużników, to wyjdzie bardzo 
ładna kwota. 
 
Skarbnik Gminy Żal Gmina ogólnie ma takie prawo, że może zgłaszać do rejestru 
dłużników z tytułu niepłaconych podatków i ku temu są wszczynane postępowania.  Nie 
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możemy działać niezgodnie z prawem. Jeżeli chodzi o panią z LIKO, ta pani znaczną kwotę 
zobowiązania spłaciła, a jeżeli dłużnik dobrowolnie rozpoczyna spłatę, to my takiej osoby nie 
możemy zgłosić do Rejestru Długów. 
 
Radna Zienkiewicz Przepraszam bardzo, ja zaznaczyłam, że od 9-ciu lat ta pani dobrowolnie 
spłaca i wpłaty są żadne w porównaniu do długu. W takich kwotach ona do śmierci nie spłaci 
tego, a ma trzy różne długi. Ja chcę wiedzieć konkretnie, kiedy sprawa zostanie zamknięta, bo 
to są nasze pieniądze?  
 
Skarbnik Gminy Żal Ta pani usiłuje sprzedać tą nieruchomość. Jest prawo wg, którego 
możemy działać. A gmina dopiero od niedawna może zgłaszać do Rejestru Dłużników. 
 
Radna Zienkiewicz W ramach pytań do pani Skarbnik, proszę o odpowiedź na piśmie, jakie 
to są procedury, ile one trwają, od kiedy obowiązują i kiedy jesteśmy w stanie je zamknąć.  
 
Radny Bieryło Dwa miesiące temu poruszaliśmy ten sam temat i wtedy pani Skarbnik 
powiedziała, że nie można zgłaszać dłużników zalegających z płatnościami podatkowymi, a 
w zasadzie tych, co nie płacą czynszu itd. czy to się zmieniło? Bo teraz pani mówiła, że od 
niedawna można umieszczać wszystkich. 
 
Skarbnik Gminy Żal Od tego roku jest możliwość zgłaszania wszystkich do rejestru 
dłużników. 
  
Radny Konieczuk Pani już w tym roku nam to mówiła na Komisji Komunalnej, to co pan 
radny Bieryło powiedział, że nie można, a teraz pani mówi, coś innego. To znaczy, że 
windykacja w gminie nie działa? 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
sprawozdanie z wykonania budżetu za 2010 rok 
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Pkt.7 podjęcie uchwał w sprawach  
 
Pkt. 7a udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa 
 
Radna Kaźmierczak odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy Kłodawa oraz uchwałę RIO. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
projekt uchwały  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod nr VIII/39/11 
 
Przewodniczący Rady Legan Nie było okazji pogratulować zwycięstwa Pani Wójt, w 
związku z uzyskaniem absolutorium,  a także zwycięstwa w wyborach chcieliśmy serdecznie 
podziękować.  
 
Nastąpiło oficjalne pogratulowanie oraz wręczenie bukietu kwiatów.  
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Wójt Gminy Mołodciak Panie Przewodniczący, Wysoka Rado bardzo Wam dziękuję za 
podjęcie uchwały w 100%. Bardzo sobie cenię współpracę z Państwem i uważam, że to jest 
efekt mojej pracy, pani Skarbnik, pracowników Urzędu, Kierowników jednostek 
organizacyjnych, rad sołeckich, ale i Państwa radnych, którzy również w tym kierunku 
współpracowali. Ponieważ jest z nami też mój zastępca Wójt Wegienek, też chciałam mu 
podziękować, gdyż też pracował z nami na ten budżet.   
 
Zastępca Wójta Wegienek Chciałbym podziękować za 17 lat współpracy, 3 lata byłem, jako 
radny, a 14 lat pracowałem, jako urzędnik. Różne głosy dochodzą do mnie jeśli chodzi o moje 
odejście i chciałbym to oficjalnie tutaj przedstawić.17 grudnia złożono mi dwie propozycje, 
przyjęcie na półetatu, lub definitywnego rozwiązania umowy o pracę. Ja znam swoją wartość 
i w związku z tym nie chciałem kolejny raz być dyskryminowany pod względem 
wynagrodzenia. Proszę wybaczyć, że w ten radosny nastrój wprowadzam taką atmosferę, ale 
trochę to przeżyłem, odczułem to na własnym zdrowiu. Święta miałem wystarczająco 
zepsute, jak i początek roku, myślę, że to już jest za mną. Pracowało mi się dobrze, miałem 
dużo satysfakcji z tego, że wiele osób darzyło mnie zaufaniem, nawet niekoniecznie, że tak 
powiem pod względem służbowym.  Spotykam wiele osób w mieście, które wyrażają swoje 
wyrazy sympatii. Życzę Gminie tego, aby się rozwijała, a pani Wójt dalszych sukcesów. 
Myślę, że życie będzie się toczyć dalej, a ja przechodzę na drugą stronę, jako obserwator 
życia gminnego. Nie wiem dlaczego, ale informacja o dzisiejszej sesji ukazała się wczoraj i to 
z datą 16.04.2011r., myślę, że to jest błąd techniczny, który takiego miejsca nie powinien 
mieć. Strona internetowa będzie jednym z większych, przynajmniej dla mnie, źródeł 
informacji o życiu gminy. Jesteśmy  w okresie zbliżających się Świąt Wielkanocnych, 
skorzystam z okazji i pozwolę sobie złożyć życzenia cytując słowa poety, który powiedział 
tak; niech zmartwychwstały Chrystus darzy was dobrym zdrowiem, niech otacza opieką wasz 
dom, a na życiowych zakrętach niech zawsze podaje swoją pomocną dłoń. Wszystkiego 
najlepszego na święta. I tak zupełnie na koniec, każdy odchodząc zostawia swój testament, 
więc i ja zacytuję słowa mojego ulubionego poety Jana Izydora Sztaudyngera „Testament 
mój” - Żyłem z wami, kochałem i cierpiałem z wami, teraz żyjcie, kochajcie i cierpcie sobie 
sami.  
 
Przewodniczący Rady Legan My również dziękujemy panu za tyle lat współpracy. Życzę 
spokoju, bardzo dużo zdrowia i przepraszam za ten błąd w ogłoszeniu. 
 
Radna Zienkiewicz Panie Wójcie chciałabym podziękować za lata współpracy w imieniu 
wszystkich mieszkańców Chwalęcic. Ja pamiętam najbardziej to, że pierwsza porządna droga 
asfaltowa w Chwalęcicach powstała, kiedy pan był głównym dowodzącym. Dziękujemy panu 
bardzo.  
 
Dyrektor Szubert Korzystając z okazji chciałabym też podziękować za miłą współpracę, 
ponieważ pan Wegienek opiekował się warsztatami i zawsze z nami współpracował. 
 
Pkt. 7b szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, warunków dopuszczalności i pomocy 
publicznej w przypadkach, w których ulga stanowi pomoc publiczną oraz wskazania organu 
i osób uprawnionych do udzielania ulg. 
 
Skarbnik Gminy Żal omówiła projekt uchwały  
 
Radna Chmiel opinia komisji Budżetu była pozytywna.  
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Przewodniczący Rady Legan Ostatnio były uwagi, że jak raz są dawane materiały, to żeby 
drugi raz tych samych materiałów nie kopiować, dla tych samych osób. Te materiały były 
dostarczone nam na początku roku, w marcu były na komisji budżetowej. 
 
Radna Zienkiewicz złożyła wniosek, aby nie dostawać  czegoś na początku roku, czegoś w 
trakcie, niech na sesję będą przygotowane kompleksowe materiały. 
 
Przewodniczący Rady Legan do radnych musiało to dotrzeć ponieważ jest to w tej samej 
teczce,  
 
Radna Zienkiewicz Czyli rozumiem, że poprzednio mówił pan Jacek, że radni kłamią, a 
teraz słowa się nie używa, ale na to samo wychodzi.  
 

Przewodniczący Rady Legan może ktoś nie zauważył, że ma.  
 

Radny Konieczuk Ta uchwała była omawiana, tylko to było dużo wcześniej. Nie wiem czy 
takie gadanie, że nie było jest tylko po to, żeby gadać, nie rozumiem. Wszyscy radni dostali 
porządek sesji, jest w porządku obrad, było na komisjach to trzeba odnaleźć tą uchwałę w 
domu, ja sam nie mam tego dzisiaj, ale to przez moje przeoczenie jej nie wziąłem. Ale ta 
uchwała była na komisjach i na naszej komisji miała opinię pozytywną. Na budżetowej 
komisji też była i naprawdę nie wiem o, co tu chodzi.  
 

Radna Kaźmierczak Wrócę do swojej sytuacji, bo rzeczywiście w lutym nie byłam na 
żadnej komisji, nie byłam też na jednej sesji. Faktem jest, że rzeczywiście materiały były w 
kilku kopertach, ale w momencie kiedy miałam już porządek naszych obrad i poszukiwałam 
tych uchwał i właśnie tą uchwałę znalazłam i ją mam. 
 

Skarbnik Gminy Żal uzupełniła omawianie w/w projektu uchwały 
 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt 
uchwały  
 
Głosy za 13 
Głosy przeciw --- 
Głosy wstrzymujące 2 
 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod Nr VIII/40/11 
 
Pkt. 7c nadania nazwy ulic w miejscowości Kłodawa 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały   
 
Przewodniczący Rady Legan Opinie komisji były pozytywne. 
 

W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan  poddał pod głosowanie 
projekt uchwały  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr VIII/41/11 
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Pkt. 7d  wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy 
Kłodawa 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały  
 
Radny Korona Poproszę o odczytanie tej uchwały, żeby było jasne za czym głosujemy. Na 
komisji komunalnej były ustalenia i tam były poprawki dotyczące tych sformułowań.  
 
Kierownik Jesis odczytał treść uchwały. 
 
Radny Konieczuk Na komisji komunalnej była omawiana ta uchwała. Dostaliśmy wstępny 
podział działki w Rybakowie, ale do Łośna nie dostaliśmy. Była uwaga wstępna, że 
wyrażamy zgodę po dokonaniu podziału. Taka miała być poprawka w uchwale. 
 
Wójt Gminy Mołodciak Wprowadzamy poprawkę. 
 
Kierownik Jesis  odczytał uchwałę z poprawkami. 
 
Radny Korona Tak nie można pracować, bo to jest niedopuszczalne, żeby dobrze nie 
przygotować tak prostego tekstu. Nad czym my mamy głosować. W tej chwili pan Jesis 
wymyśla poprawkę. Ja składam wniosek o przerwanie pracy nad tym punktem, do czasu 
otrzymania tego projektu uchwały na piśmie z tą poprawką wniesioną przez panią Wójt.  
 
Radna Zienkiewicz Dla mnie bez sensu byłoby przerywanie tego, bo jak pan Konieczuk 
powiedział opinia komisji była jednoznaczna, że opiniujemy pozytywnie sprzedaż działek w 
Rybakowie, gdzie działki są podzielone. Proponuję wykreślić punkt 1, gdzie jest mowa o 
Łośnie, a nad punktem drugim możemy głosować. Czy dobrze zrozumiałam? 
 
Przewodniczący Rady Legan Nie, tu chodzi o to, żeby dopisać w punkcie pierwszym w 
obrębie wsi Łośno, po podzieleniu na działki.  
 
W związku z rakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Korony. 
 
Głosy za 3 
Głosy przeciw 7 
Głosy wstrzymujący 5 
Wniosek nie został przyjęty  
 
Wójt Gminy Mołodciak Bardzo proszę do paragrafu 1 punkt 1 o wprowadzenie poprawki – 
po dokonaniu podziału działki nr 91 położonej w obrębie miejscowości Łośno.  
 
Radna Zienkiewicz Nie będę głosowała przeciwko, ale na komisji rewizyjnej 
dyskutowaliśmy na ten temat, że po dokonaniu podziału, to może być podział tylko na dwie 
działki. To nie jest żadne przekształcenie w uchwale naszych myśli i intencji. Nie będę 
blokowała tej uchwały, tylko nie rozumiem dlaczego, tak nieprzygotowane uchwały stają na 
radzie. 
 
Radny Bieryło Na komisji była mowa, że jest wstępna propozycja, aby w Łośnie wydzielić 8 
działek. Myślę, że w takim kierunku będą szły prace i sądzę, że nie ma takiego zagrożenia, bo 
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po to tu jesteśmy, żeby tego pilnować. Mamy nagrane posiedzenia komisji i jeżeli zostanie 
zrobione inaczej, będziemy tego pilnować. 
 
Radny Korona zgłosił wniosek formalny o ogłoszenie 5 minut przerwy, zakładam, że w tym 
czasie urzędnicy zdołają sformułować poprawkę z uwzględnieniem uwagi radnej 
Zienkiewicz. 
 
Radna Zienkiewicz Proszę państwa ja uważam, że szkoda czasu, tyle uchwał nam jeszcze 
zostało do przegłosowania. Ja bym proponowała dopisać w tym punkcie – po podzieleniu na 8 
działek. A jak nie można, to jak taką uchwałę można było wprowadzić na sesję? 
 
Przewodniczący Rady Legan Po podzieleniu zakładaliśmy, że podział będzie 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
wniosek formalny radnego Korony. 
 
Głosy za 13 
Głosy przeciw 1 
Głosy wstrzymujące 1 
Wniosek został przyjęty 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Panie Przewodniczący, wysoka Rado proszę o wycofanie uchwały z 
porządku obrad. Przepraszam za niedociągnięcia, na następną sesję uchwała będzie 
doprecyzowana. 
  
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
wniosek Wójta Gminy o wycofanie uchwały z porządku obrad. 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie  
 
Pkt. 7e  wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej  
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały 
 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod Nr VIII/42/11 
 
Pkt. 7f  obciążenia nieruchomości położonej w Kłodawie służebnością drogową 
 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały   
 
Radny Konieczuk Po wyjaśnieniach pana Jesisa, opinia komisji była pozytywna. O to 
chodzi, żeby panu Strzelczykowi umożliwi ć sprzedaż działek, tam była mowa o rozważeniu, 
czy by nie sprzedać tej drogi, po to by gmina nie ponosiła nakładów na tą drogę. 
 
Radna Zienkiewicz Tu jest napisane, że pan Strzelczyk przekazał tą działkę gminie w 2007 
roku. Jako co przekazał? 
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Kierownik Jesis Działka ta powstała z podziału z działki,  którą pan Strzelczyk kupił od 
gminy i w skutek tego podziału powstała działka pod drogę. Natomiast sama procedura 
związana z przekształceniem tej działki pod drogę, wiąże się z tym, że trzeba to 
przeprowadzić dokumentacyjnie. Na dzień dzisiejszy jest to kosztowne, w związku z tym na 
razie gmina nie wykonywała tych czynności. Teraz zaistniała potrzeba, żeby te działki miały 
dostęp do drogi publicznej, a ta uchwała do tego doprowadzi. 
 
Radna Zienkiewicz Przejęliśmy tą działkę już wydzieloną, czy nie wydzieloną? Jako co ją 
przejęliśmy? 
 
Kierownik Jesis Funkcje ma jako przyszła droga, natomiast żeby stała się drogą trzeba 
przyjąć to uchwałą rady gminy i przeprowadzić całą tą procedurę.  
 
Radna Zienkiewicz No chwileczkę to gmina dysponuje nadmiarem pieniędzy i będzie panu 
Strzelczykowi robić drogę? Dlaczego mamy panu Strzelczykowi robić drogę, on się zaraz 
upomni o utwardzenie i remonty tej drogi. Chce budować, niech sobie buduje. Nie mamy na 
inne drogi, które się rozpadają, jak w Chwalęcicach, a tu będziemy komuś prywatną drogę 
robić? 
 
Kierownik Jesis Wyrażenie zgody na tą uchwałę nie obliguje nas na wykonanie tej drogi, 
tylko pozwala panu Strzelczykowi sprzedawać te działki. My tą działkę już dawno mamy i 
jeżeli ktoś by chciał dochodzić, czy tą drogę zrobiliśmy, to mógłby już od 2002 roku 
dochodzić. Wiele dróg przyjęliśmy, bo teraz jest taki okres, ale zostały one przyjęte przez nas 
za darmo. Ta droga tak naprawdę stanie się drogą, kiedy państwo przyjmiecie uchwałę i 
wtedy zaliczy się ona do dróg publicznych. Na dzień dzisiejszy stanowi to działkę, na której 
będzie kiedyś droga. 
 
Przewodniczący Rady Legan Jest to działka, która nie ma statusu drogi, z tego względu nie 
musimy płacić za przekształcenie działki rolnej na drogę. Ona może pełnić funkcję dojazdu 
do działek, które się przy niej znajdują. Jeżeli zrobimy użyczenie poruszania się po tej 
działce, która nie jest drogą, bez kosztów pozwalamy jeździć, ale nie mamy żadnych 
zobowiązań finansowych, co do utrzymania tej drogi tak? 
 
Kierownik Jesis  my nie mamy w ogóle tam drogi w związku z tym jest to tylko zapewnienie 
dojazdu do drogi publicznej poprzez tą działkę.  
 
Radny Kubera My to przyjęliśmy, czy to jest już gminne? Gminne, czyli chcąc nie chcąc 
musimy to utwardzić i zrobić drogę dojazdową. To jest działka gminna, która jest wydzielona, 
która ma możliwość dojazdu. Ja jadę samochodem, wpadłem w dziurę, urwałem miskę, 
skarżę właściciela, że są dziury, kto zapłaci za to?    
 

Kierownik Jesis  Wszystkie działki, które przejęliśmy zgodnie z podziałami w latach 
wcześniejszych, które stanowią własność gminy i były przejęte pod drogi publiczne, trzeba 
dokonać przekształcenia i przeprowadzić procedurę. Każda taka procedura jest dosyć 
kosztowna, bo to się wiąże ze zrobieniem dokumentacji i później wykonaniem tej drogi. 
Teraz jest tak, że tych dróg nie przejmujemy w ogóle, natomiast jak państwo pamiętacie była 
decyzja rady, że przyjmujemy takie działki pod drogi. Żeby dać możliwość zbywania gruntu, 
ponieważ ta działka nie jest drogą, właściciel zgłosił się z prośbą o służebność, a to jest nic 
innego, jak możliwość przejazdu. 
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Radna Zienkiewicz zgłosiła wniosek formalny o przełożenie tego projektu uchwały na 
najbliższą sesję.  
 
Wójt Gminy Mołodciak  Albo staramy się o to, aby pozyskać nowego podatnika, albo nie. W 
tym momencie jest to działka rolna, jak macie państwo napisane w uzasadnieniu. Człowiek 
nie sprzeda tych działek, jeżeli nie będzie służebności. Nie wyraziłam zgody, żeby nadać 
status drogi gminnej, tylko dlatego żeby nie ponosić kosztów wykonania tej drogi. Służebność 
nie obciąża gminy w wykonaniu, natomiast pozwala właścicielowi działek na zbycie. 
 
Przewodniczący Rady Legan Jakby przekształcić działkę drogową, to wtedy ponosimy 
koszty. 
 
Wójt Gminy Mołodciak Przedstawialiśmy to na komisjach, ja państwu mówiłam. 
Przepraszam bardzo chyba są radni, którzy słyszeli to na komisji. 
 
Przewodniczący Rady Legan Jeżeli do biura rady wpłynie na tydzień przed sesją uchwała, 
to bez względu na to czy była na komisjach, czy nie, ja muszę ją do porządku obrad 
wprowadzić. Taki zapis jest w statucie. 
 
Radna Zienkiewicz Ja wiem, że wszystkie uchwały muszą przejść przez komisje. Kto tu 
decyduje, że na komunalnej musi być, a na innych nie? 
 
Przewodniczący Rady Legan Po wprowadzeniu tej uchwały już żadnej komisji nie było, 
dlatego była tylko na komunalnej. Proszę państwa wtedy można nie przyjąć do porządku. 
Artykuł 20 punkt 5 – na wniosek Wójta: Przewodniczący rady jest obowiązany wprowadzić 
do porządku obrad najbliższej sesji rady gminy projektu uchwały, jeżeli wpłynęła ona co 
najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji rady.   
 
Radna Zienkiewicz Przepraszam ja postawiłam wniosek formalny i myślę, że należy go 
przegłosować. Dobrym zwyczajem kiedyś było, że jeżeli ktoś miał działki i chciał je 
sprzedawać, to wychodził z propozycją, że będzie partycypował w kosztach, które powstaną z 
przekształcenia tej działki. Z szacunku dla radnych takie uchwały powinny być przekazywane 
wszystkim radnym, a nie tylko na komisjach. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
wniosek radnej Zienkiewicz.  
 
Głosy za 4 
Głosy przeciw 1 
Głosy wstrzymujący się 10 
Wniosek formalny został przyjęty 
 
Pkt. 7g powołania komisji inwentaryzacyjnej 
Kierownik Jesis omówił projekt uchwały 
 
W związku z brakiem pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie projekt 
uchwały  
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie i zarejestrowana pod NrVIII/43/11 
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Pkt. 7h zatwierdzenie planu odnowy dla miejscowości Wojcieszyce na lata 2011-2018 
 
Radny Konieczuk Mieliśmy zastrzeżenia do projektu, chodzi tu o przed ostatnią stronę, czyli  
stronę finansową. Po komisji, gdzie uczestniczyła pani Wójt i radni z Wojcieszyc, wspólnie 
uzgodniliśmy przesunięcia pieniędzy w latach. Na niektórych inwestycjach zdjęliśmy trochę 
środków, radni mówili, że mogli by na to przystać. Mieli tą propozycje przedstawić na 
zebraniu wiejskim. Ja nie będę się wypowiadał, niech radni z Wojcieszyc powiedzą, jakie 
stanowisko zajęło sołectwo. Jeżeli byłyby naniesione poprawki, które zaproponowaliśmy, to 
opinia komisji komunalnej byłaby wtedy pozytywna. Jeżeli nie, to ja proponuje nie 
podejmować dzisiaj decyzji w tej sprawie. 
 
Radny Bieryło Była sugestia, aby wnioskodawcy zmienili zapis na str. 3 (Radny odczytał 
treść), aby tego zapisu nie było. Niewłaściwym jest zapisywanie w planie odnowy 
miejscowości czegoś takiego. 
 
Radny Korona Nie mam zamiaru zarzucać radnemu Konieczukowi, że coś celowo 
przeinaczył, ale nie było uzgodnienia, co do wprowadzenia zmian. Były wnioski, co do 
potrzeby rozpatrzenia zmian, a my zobowiązaliśmy się do przedstawienia tych zmian 
zebraniu wiejskiemu, z tym że od razu mówiłem, że nie podejmuję się przekonać radę 
sołecką, co do usunięcia tego fragmentu, o którym mówił radny Bieryło. Zobowiązałem się 
przedstawić zmiany, co do kwot i terminów. Zebranie do tych propozycji się nie przychyliło. 
Chcę powiedzieć, że tu nie chodziło o drobne przesunięcia finansowe, radny odczytał część 
proponowanych zmian.  
 
Radna Kowalska Strona 8 – zagrożenia. Powtórzę to, co pan Bieryło powiedział, że 
miejscowość jest źle traktowana przez władze gminy, przy podziale środków na inwestycje i 
remonty. Nie zgadzam się, ponieważ było tak, że jeżeli trzeba było remontować GOK, czy 
podłogę w świetlicy, żaden radny nie podniósł ręki, że jest przeciwny. Kilka miejscowości 
musiało zrezygnować z boiska, aby przekazać te pieniądze. Remont pałacyku w dawny ZHR 
– czy to jest plac gminny, prywatny, czy wydzierżawiony? Prosiłabym o wyjaśnienie. 
 
Radny Korona Proszę zwrócić uwagę, że na ostatniej stronie jest mowa o zadaniach, które w 
czasie objętym planem powinny zostać zrealizowane w ramach innych programów i 
przedsięwzięć. Innych, a więc nie wchodzących w skład tego planu i również przedsięwzięć, 
które nie stanowią zadania gminy. Musicie mieć państwo świadomość, że nie przyjęcie na 
dzisiejszej sesji planu odnowy Wojcieszyc, będzie skutkowało tym, że pani Wójt nie będzie 
mogła wystąpić o środki na wsparcie w tym programie, bo termin jeśli dobrze pamiętam 
upływa w połowie maja.  
 
Radna Zienkiewicz Społeczeństwo Chwalęcic ma poczucie, że jest gorzej traktowana niż 
inne wsie. Stwierdzam fakt, że zdrowym rozsądkiem kierowali się mieszkańcy Chwalęcic, bo 
uważali, że najważniejsza jest droga i zostali z niczym. Za to w tym roku będzie utwardzony 
parking przed GOK-iem. Myślę, że państwo nie spojrzeliście w ogóle w budżet jakim 
możemy dysponować. Jest prognoza finansowa w budżecie, a radny z takim doświadczeniem, 
jak pan wie, co to jest prognoza finansowa. Bardzo bym prosiła, aby nie przyjmować planu 
odnowy, który jest postawiony na ostrzu noża. Najmniej ważne rzeczy muszą być wykonane 
w tym roku i przyszłym, a tu są nawet na rok 2014, gdzie do roku 2015 nie mamy wolnej 
złotówki. Dlaczego w Chwalęcicach wszystkie meble do świetlicy jak i inne wyposażenie 
można było kupić ze środków rady sołeckiej, a tutaj już musimy dać w 2012 roku 60 tys. zł. 
Przepraszam bardzo jest coś takiego, jak rada sołecka, która ma pieniądze i powinna je 
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racjonalnie zagospodarować  Ten plan odnowy jest nieracjonalny, bo nie może być tak, że - 
my chcemy i już, a najwyżej wy nie będziecie mieli pieniędzy na świetlicę. Po prostu nie stać 
nas, żeby dać w przyszłym roku 60 tys. zł na meble, czy na utrzymanie parkingu, bo w innych 
miejscowościach nie ma podstawowych dróg. 
 
Radny Konieczuk przedstawił szczegółowo propozycję zmian jakie został podane na komisji 
Komunalnej 
 
Radny Kubera Wszyscy są za tym, aby wsie się rozwijały. Nie rozumiem jednego, nie 
można burzyć budżetu, za którym my głosowaliśmy. Jakby społeczność zaproponowała to 
tak, jak jest w tytule, czyli rozłożone w czasie na lata 2011-2018, uważam, że należy się to 
Wojcieszycom. Nie można głosować za dwoma sprzecznymi sprawami, bo przyjęliśmy już 
budżet i nie możemy głosować za czymś, co się nie mieści w budżecie. To byłoby z naszej 
strony niesprawiedliwe. Chyba, że wnioskodawca zaproponuje, żeby coś z tego planu 
wyrzucić, a coś wstawić, czyli komu zabrać, żeby komuś dać. Budżet na przyszły rok jest tak 
napięty, że nie możemy już dokładać, a skoro plan jest do 2018 roku, to trzeba tak te zadania 
w czasie rozłożyć.  
 
Sołtys Korona Plan odnowy wsi i same założenie jest to konkurs. Jeżeli my mówimy, że w 
ramach tego konkursu chcemy dzielić pieniądze dla wszystkich sołectw, od tego jest budżet, 
natomiast nie wszystkie sołectwa złożyły plany. Dyskutujemy o budżecie i o wyrzuceniu 
jakiegoś zapisu, które wieś uznała za ważne. Dyktowanie, co wieś ma napisać, a co nie, 
należy do przegłosowania dla wsi i należy to przyjąć. Plan odnowy wsi to jest jednocześnie 
wizja przyszłości. Ludzie się zintegrują, zaczną chodzić do świetlicy, zaczną powiedzmy 
udzielać się społecznie, a takie negatywne spojrzenie ludzi może spowodować, że przez jakieś 
działania będą potrafili coś zmienić. Odnowa wsi to nie tylko odnowy dróg czy kupowanie 
stołów, krzeseł ale również odnowa mentalności. My się odnawiamy, bo teraz robimy bardzo 
dużo w Wojcieszycach. Rozłożenie remontu świetlicy na etapy takie, że ta świetlica nie 
będzie mogła tak, jak w Kłodawie witać gości i dorabiać sobie do funduszu sołeckiego i to 
spowoduje, że my nie będziemy mieli żadnych środków  i możliwości odnawiania się. Która 
wieś pracowała społecznie w ramach sprzątania świata? W Wojcieszycach przyszło 60 osób i 
pracowało, więc bardzo proszę uważać, jak się docenia niektóre społeczności. Pierwsza 
zmiana, która była dyktowana, żeby te zmiany wprowadzić została przez wieś odrzucona. 
Sam fakt, że nasz program odnowy wynosi tylko 500 tys. zł, natomiast inne projekty są 
znacznie większe, jak np. projekt Kłodawy, który jest na 3.500.000 zł. Przecież to, co my 
zapisaliśmy to jest minimum. Osobiście uważam, że w trakcie można wnieść małe poprawki, 
ale trzeba to racjonalnie wytłumaczyć i się dogadać. Mówiliśmy, że jesteśmy w stanie 
zorganizować, w trybie pilnym zebranie rady sołeckiej i zaprosić panią Wójt, żeby mogła 
wytłumaczyć, że to nie jest dyskryminacja wsi i uzasadnić te zmiany. Jeżeli jednocześnie 
dajemy 100 tys. na remont dachu w Łośnie, bo chcemy to wydzierżawić, a nam na remont 
świetlicy 50 tys., to też patrzmy na taką rzecz, że tu coś robimy dla wsi, a tutaj, żeby 
wydzierżawić. Pani Wójt powiedziała na spotkaniu seniorów, że to będzie minimum 100 tys. 
zł. Może ten, kto chce wydzierżawić, niech sam wyremontuje ten dach i to wliczy się w jego 
fundusz dzierżawny. Jeżeli jest potrzeba rozmowy, ja bym proponowała spotkać się na 
zebraniu wiejskim. Wcale ten program nie jest za duży, jest mierzony na miarę możliwości. 
 
Przewodniczący Rady Legan Pani Wójt, czy jest jakiś termin składania wniosków?  
 
Wójt Gminy Mołodciak Nie będę potrzebowała do realizacji tych modernizacji planu 
odnowy tych miejscowości. Ja zrozumiałam, że mieszkańcy Wojcieszyc zostali już tak 
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„nafaszerowani” tymi informacjami nieprawdziwymi, typu likwidacja GOK-u itd., że po 
prostu te zadania, co mam w budżecie zapisane będę realizować. Pani Sołtys mówi, że 
powiedziałam na spotkaniu seniorów, że to będzie 100 tys. zł na świetlicę, ale to jest wyjęte z 
kontekstu, ponieważ powiedziałam też, że dlatego ogłosiłam wcześniej przetarg na remont 
dachu świetlicy w Łośnie, żeby wiedzieć, jaka kwota pozostanie. Pani Sołtys była na tej samej 
sesji, co ja i musiała słyszeć, że kwota przetargowa wyszła wyższa niż dawałam, w związku z 
tym ogłaszam drugi konkurs. Rozumiem, że to jest za ciężki temat, że mieszkańcy mieli przed 
sobą informację nieprawdziwą. Przyjadę na każde spotkanie, jeżeli ze mną ustalicie je 
wcześniej, ponieważ tamto zebranie było nie porozumieniem, ja jestem do dyspozycji. 
Ponieważ jeśli jednego dna dwa zebrania się odbywają, nie mogę być na obu. W Mironicach 
termin był ustalony wcześniej, do państwa wysłałam pana Sekretarza z moim stanowiskiem, 
m. in. takim, że nie będzie likwidacji  GOK-u. Proszę państwa, tak przeprowadziliście te 
zebranie, że podjęliście na tym samym spotkaniu uchwałę w sprawie wyboru komitetu 
protestacyjnego przeciw likwidacji tego GOK-u. Proszę mi powiedzieć, jak się liczy 
stanowisko Wójta i podpis?, na ile?, proszę wcześniej ustalić termin ja przyjadę.  
 
Przewodniczący Rady Legan Widzę, że powoli rodzi się wola dogadania, bo inaczej ta 
dyskusja będzie bezsensowna. Ja jako Andrzej Legan nie mam żadnych negatywnych 
nastawień do miejscowości Wojcieszyce. Jeżeli w uchwale będę miał tekst, że gorzej tratuje 
Wojcieszyce niż inne miejscowości, to bym głosował przeciwko sobie. Także propozycja pani 
Korony, żeby się spotkać i dogadać jest chyba najbardziej rozsądnym rozwiązaniem w tej 
całej historii. 
 
Radny Bieryło Pani Korona wspomniała, że Łośno zamierza po remoncie dachu, to 
wydzierżawić. Jest taka koncepcja, ta dzierżawa, ewentualnie użyczenie sali trafiło by w ręce 
stowarzyszenia odnowy wsi Łośno, ale nie po to, żebyśmy my coś na tym zarabiali, tylko po 
to, aby te stowarzyszenie mogło dalej się starać o środki z UE, żeby nie ciągnąć tych środków 
z urzędu gminy. Wypominanie nam, że chcemy na tym zarabiać jest nie taktem i nieprawdą. 
Dlatego pani Wójt ujęła to w planie inwestycji, aby dalej można było się starać o środki na 
remont tej sali. Bo wszyscy wiemy, że te pieniądze, które są zaplanowane wystarczą tylko na 
powierzchowny remont. 
 
Radna Zienkiewicz Bardzo bym chciała móc remontować plac zabaw w mojej wsi, tylko że 
my w ogóle nie mamy takiego placu zabaw. Jak można dopuścić do tego, żeby remontować 
stary plac zabaw remontować. Na sesji objazdowej z panią Żołądziejewską poszłyśmy na ten 
plac zabaw i zaczęłyśmy tam sprzątać. Wśród tego brudu i bałaganu siedziały mamy z 
dziećmi. Zaprosiłyśmy te panie, żeby z nami sprzątały, bo przecież my tam nie 
naśmieciłyśmy, a te panie powiedziały, że one tu nie są od sprzątania. Mówi się, że 
społeczeństwo Wojcieszyc się zintegruje, jak będzie świetlica wiejska. Przecież świetlica 
wiejska działa w Wojcieszycach i to w bardzo dobrych warunkach. Integrować można się 
przez cały czas, tylko trzeba chcieć. Te panie na placu zabaw pokazały, że one nie chcą, bo 
uważają, że im się należy i że ktoś musi za nich wszystko zrobić. My jako rada gminy 
uchwalamy tyle, na ile nam wystarcza, a nie na zasadzie kto, co chce. Chcieć można dużo, ale 
trzeba coś od siebie dać.  
 
Dyrektor Żołądziejewska Chciałam się odnieść do dwóch słów – frustracja i integracja. 
Podziwiam ludzi, którzy wpisali zdanie, które tu przeczytano. Mają odwagę nazywać 
społeczeństwo frustratami. Rozmawiałam z kilkunastoma osobami z Wojcieszyc, co prawda 
to nie jest grupa reprezentatywna, ale nie byli wcale sfrustrowani, oni byli po prostu zdziwieni 
sposobem przekazywania pewnych informacji i mają swoje zdanie. Jeżeli chodzi o integracje, 
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o której pani sołtys mówiła, to dziwię się, że ludzie się integrują wokół zadania, a zrywają 
integrację z gminą. To tak, jakby podcinać gałąź, na której się siedzi. 
 
Radny Korona Pani Dyrektor proszę sobie najpierw przeczytać dokument, do którego się 
pani odnosi. Gdzie w tym dokumencie nazwano mieszkańców frustratami? Pan Bieryło 
odczytał to zdanie wyrywając je z kontekstu. W poprzednim akapicie wymienia się bardzo 
pozytywne cechy tej społeczności. Chciałbym powiedzieć panu Radnemu Kuberze, że w tym 
programie odnowy nie wyszliśmy poza budżet. Na remont dachu świetlicy w Łośnie i remont 
sali w Wojcieszycach wpisano 200 tys. zł, mimo że prosiliśmy o określenie, ile każda z 
inwestycji ma kosztować, to otrzymaliśmy tak to rozpisane. Poza tymi dwiema pozycjami, 
które nie wiadomo dlaczego są potraktowane łącznie. Dlaczego wszystkie inne zadania 
można było poddać specyfikacji, a tych nie. Skoro tak, mogliśmy sobie założyć, że z tych 200 
tys., 150 tys. można przeznaczyć na Wojcieszyce. Na jakiej podstawie pani Wójt twierdzi, że 
społeczność została wprowadzona w błąd?  W dokumencie, który pan Sekretarz przedstawił 
mowa jest o tym, że GOK istnieje w Wojcieszycach, ale użyła tam pani czasu teraźniejszego, 
a nam chodzi o czas przyszły. Jest bardzo wiele faktów, które zmuszają nas do niepokoju. 
Może pani Wójt zaproponuje pani Sołtys, w jakim terminie mogłaby przyjechać do 
Wojcieszyc.  
 
Wójt Gminy Mołodciak W każdej miejscowości, w każdym sołectwie są przedstawiciele w 
postaci sołtysów, rad sołeckich, radnych. Nigdy jadąc do miejscowości nie nastawiałam 
jednych przeciwko drugim. Jeżeli państwo będziecie to robić i nie będziemy pracować w 
zgodzie, to w tej kadencji będą tylko kłótnie. A tracimy czas na coś, co powinno być 
konstruktywnym działaniem. My tutaj tak rozmawiamy, a w rezultacie każdy jedzie do siebie 
i potem przyjeżdżają mieszkańcy z Wojcieszyc tak, jak jedna pani przyjechała, bo radni jej 
powiedzieli, że ja sprzedaje GOK. Przepraszam bardzo do mnie też przychodzą mieszkańcy. 
 
Radny Korona Przepraszam bardzo, pani powtórzyła to, co powiedziała pani Kizlich, no to 
jest  relacja z drugiej ręki, ja tego nie potwierdzam.  
 
Radna Chmiel W tytule uchwały rady gminy jest mowa o tym, że ten plan jest na lata    
2011-2018, a tak naprawdę z propozycji rady sołeckiej nie ma mowy o latach 2015-2018, 
poza tym, brakuje naniesionych poprawek. Te dokumenty idą do instytucji, które posiadają 
środki zewnętrzne, one mogą być również kontrolowane przez wyższe instytucje, typu 
Komisja Europejska. To było by nie tak, że Komisja ma czytać o jakiś wewnętrznych 
problemach, które są w naszej gminie. Ze względu na poprawność jakąkolwiek, to 
wypadałoby, aby złagodzić niektóre sformułowania. Mówię to z myślą o tym, że to nie jest 
tylko dokument dla was, ale to idzie na zewnątrz. Pani Sołtys mówiła, że to jest wasz plan, ale 
to jednak jest uchwała rady gminy. My wszyscy jako radni weźmiemy udział w głosowaniu, a 
więc nie jest to tylko kwestia miejscowości Wojcieszyce. Co w przypadku, jeżeli się nie 
dostanie żadnego dofinansowania z zewnątrz, czy wówczas te wszystkie zadania zostają, czy 
nie? Brakuje tutaj informacji, czy wtedy państwo jesteście skłonni z czegoś zrezygnować, czy 
też nie.  
 
Radny Korona To, co pani radna przed chwilą powiedziała jest rozsądne i można się co do 
tego dogadać, tylko powinno się chcieć rozmawiać. Pani Sołtys mówiła o tym, że temat stanął 
na zebraniu, gdzie atmosfera była napięta, przy czym źródła tego napięcia nie były w 
Wojcieszycach. Pan Sekretarz się słowem nie odezwał, kiedy ten plan odnowy był 
referowany, oczywiście nie mam pretensji, bo pan Sekretarz mógł na to być nieprzygotowany.  
Ten plan jest skonstruowany tak, że są wpisane zadania komitetu wyborczego Pani Wójt. 
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Zakładam, że pani Wójt wiedziała, co robi, mając takie zadania w swoim komitecie. Lepiej by 
było, gdyby do tego dofinansowania jednak doszło, ale jeżeli nie dostaniemy tych środków, to 
trzeba będzie realizować to ze środków budżetu. Tak naprawdę, to my nie wiem, ile 
dostaniemy pieniędzy. Teoretycznie na każdą wieś może być 500tys. zł lub ¾ wartości 
zadania.  
 
Wójt Gminy Mołodciak Nie ważne z jakich komitetów startowaliśmy, jesteśmy wybrani 
przez  mieszkańców po to, żeby realizować pewne zadania. Ja nawiążę do poprzedniej 
kadencji, dzięki bardzo dobrej współpracy z sołtysami, radami sołeckimi i radnymi 
dokonaliśmy więcej, niż mój program wyborczy przewidywał. Proszę się nie obawiać o mój 
program wyborczy panie radny, tylko zwrócić uwagę, żeby pan mógł wykonać swój, to 
musimy zacząć współpracować. Nic na siłę, tylko żeby mieszkańcy widzieli, że pracujemy 
dla nich, a nie tracimy czas na zbędne dyskusje. Proszę mi nie przeszkadzać w realizacji 
zadań, bo ten budżet państwo już przyjęliście. 
 
Sekretarz Gminy Czapliński Łatwo jest mówić rzeczy, które ludzie chcą usłyszeć. Na 
dodatek podawać informacje, mimo że to oświadczenie było przeczytane, w kilku 
egzemplarzach było rozdane i jeszcze domagać się dodatkowych zapewnień. Mi się wydaję, 
że słowo Wójta, które jest wyrażone na papierze jest najlepszym przykładem, jakie Wójt ma 
intencje w stosunku do GOK-u, natomiast było widać, że do końca nie przekonywało. Nie 
widziałem potrzeby obrony dokumentu, którego nie byłem twórcą. Dlaczego miałem bronić 
projekt odnowy wsi Wojcieszyce, którego nie wykonywałem? Nie zrobili też tego państwo, 
ani pan radny, ani pani sołtys, w sensie, że nie przekonywaliście mieszkańców tak gorliwie, 
jak teraz radnych do tego, aby ten plan odnowy przyjąć. Wtedy można powiedzieć, że radni 
nie chcą, a my popieramy całą przedsiębiorczość w miejscowości Wojcieszyce. 
 
Radna Kaźmierczak Ponieważ Zdroisko, jako pierwsze przechodziło odnowę, to muszę 
powiedzieć, że doskonale rozumiem intencje pani sołtys. Z tym, że chcę powiedzieć, jak to 
wyglądało u nas. Takie inicjatywy, jak zorganizowanie Izby Tradycji w hydrofarmie, 
posadzenie 6000 drzew świerka, czy kwestia opracowania broszury z historią Zdroiska. 
Słuszne jest to, że to jest idea, ale ta dyskusja kłóci się z ideą odnowy. Jednego nie rozumiem, 
bo jeżeli chodzi o rozłożenie na lata, to coś jest odległe w czasie. Jeżeli pani Wójt gwarantuje, 
że pewne rzeczy zostaną wykonane, tylko za mniejszą kwotę, to dlaczego konieczne jest 
zrobienie tego za wyższą kwotę? Dlaczego nie można przełożyć tego głosowania na czas, 
kiedy będą jakieś uzgodnienia?  
 
Radny Korona Ja proponuję, żeby pani sołtys podeszła do pani Wójt z kalendarzem i żeby 
uzgodniły kiedy ma dojść do spotkania. Wtedy na następnej sesji podejdziemy do tematu. 
 
Radna Zienkiewicz Albo głosujemy, albo wycofujemy uchwałę i jak będą uzgodnienia, 
stanie to na następnej sesji, bo dlaczego ja mam siedzieć, jak ktoś przewraca kalendarz. 
 
Sołtys Korona Sądzę, że takie spotkanie byłoby owocne. Chcemy robić rzeczy pozytywne, 
wiele już zrobiliśmy. Nie każda dyskusja jest dyskusją jałową, bo coś wnosi do sprawy. 
Będziemy tak starali się realizować wszystkie zadania. 
 
Radny Korona złożył wniosek formalny o przełożenie głosowania nad projektem uchwały 
dotyczące planu odnowy wsi Wojcieszyce do następnej sesji. W tym czasie proszę panią Wójt 
o przybycie na zebranie wiejskie. 
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W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
wniosek radnego Korony. 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Wójt Gminy Mołodciak Drodzy państwo ja jestem do dyspozycji nawet jutro. Tylko, że 
państwo potrzebujecie trochę czasu na powiadomienie mieszkańców. 
 
Radna Kaźmierczak Nie wyobrażam sobie opracowania planu odnowy na zebraniu 
wiejskim. To jest moja opinia, ale uważam, że grupa inicjatywna powinna się spotkać z panią 
Wójt i to ustalić.     
 
Pkt. 7i zatwierdzenie planu odnowy dla miejscowości Kłodawa na lata 2011-2020 
 
Radna Zienkiewicz Przed chwilą mówiliśmy o braku pieniędzy i ponownie poruszam ten 
temat, bo budowa centrum kulturalno - oświatowego współpracy polsko – niemieckiej jest 
przewidziana na lata 2012-2015, na lata, na które nie mamy ani złotówki wolnej wg 
oświadczenia pani Skarbnik. Wszystkie środki są rozdysponowane, a myślę, że takie centrum 
jest mniej ważne dla mieszkańców zarówno Kłodawy, jak i innych miejscowości, w których 
ma być budowana kanalizacja. Problem polega na tym, że ciągle nie wiemy, jakie rzeczowe 
zadania mieszczą się w środkach finansowych na poszczególne lata. Jak my mamy rozmawiać 
o czymś, kiedy nie wiemy na co mamy pieniądze. Proszę panią Wójt, żeby najpierw 
wybudować drogi, kanalizację i te podstawowe sprawy, które są niezbędne. Jeżeli by to było 
200 tys. czy 150 tys. to tak, ale to jest 2,5 mln zł. Najgorsze jest to, że nie rozbija się tych 
pieniędzy na poszczególne lata. Z oświadczenia pani Skarbnik wiem, że wolnych środków nie 
mamy. Nasze zadłużenie balansuje na granicach 60%. Radni niektórzy zapominają, że są 
małe miejscowości, średnie miejscowości, w których jest dużo pracy. Mówimy o kanalizacji, 
o drogach, o doprowadzeniu wody i wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy nie stać nas na 
podejmowanie zobowiązania na lata 2012-2015 w kwocie 2,5 mln zł.  
 
Radny Kubera Plan odnowy powstał zgodnie z tym, co zaczęliśmy. Na 2011 rok jest tylko 
sala wiejska. Na ten rok nie ma nic więcej, bo ten budżet nie przewiduje niczego innego. 
Mając projekt gdzie można wystąpić o środki, będziemy się starali pukać wszędzie gdzie się 
da. Jest wiele programów unijnych, do których będzie można wystąpić o dofinansowanie. Nie 
będziemy okupowali, ani urzędu Gminy, ani radnych, tylko poczekamy na lepsze czasy. Myśl 
była taka, aby stworzyć oddzielną świetlicę, oddzielne spotkania rady gminy. Teraz nie ważne 
czy dzieci mają świetlicę, odwołuje się to, bo trzeba, bo jest sesja. Stwórzmy takie warunki, 
żeby jedno drugiemu nie przeszkadzało. Oprócz tego jest napisane na lata 2012-2015 
urządzenie ścieżki spacerowej wokół jeziora, ale w wykazie finansowym nie ma tego. Tak, 
jak koleżanka powiedziała tu przed chwilą – trzeba coś dać od siebie. My to chcemy przyjąć 
na siebie i taką ścieżkę wykonać samemu, i na pewno to będzie wkład społeczności w to, co 
chcemy zrobić. Piszemy też o cmentarzu, że chcemy go rozbudować i czy w taki razie 
piszemy coś, co jest niezgodne z prognozą? Chcemy nie wydatkować pieniędzy gminnych, 
tylko włożyć to w plan odnowy i znaleźć na to środki. Chcemy zrobić coś, co będzie dla 
wszystkich. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji, jeżeli tych pieniędzy nie będzie przełożymy to 
na inne lata. Rezygnowaliśmy z remontów w poprzedniej kadencji na rzecz budowy 
kanalizacji w innych miejscowościach. My nie tylko wyciągamy ręce, tylko dajemy też od 
siebie. Wspólnymi wysiłkami można dużo zrobić i nie będziemy stwarzać niepotrzebnych 
sytuacji, jak to państwo przyjmiecie, to poszukamy tych środków, a jak nie będzie takich 
możliwości to przeniesiemy na inne lata. 
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Radna Zienkiewicz Zadania rzeczowe pod prognozę finansową, proszę o odłożenie tego, 
abyśmy wiedzieli czym dysponujemy i co mamy do zrobienia. Do jakiego funduszu będziemy 
wnioskować o środki na te zadania, ile będziemy musieli dać od siebie i czy to się mieści w 
prognozie finansowej. Mam prośbę do radnych, odłóżmy głosowanie nad tą uchwała, jak 
odłożyliśmy Wojcieszyce, do momentu, kiedy będziemy wiedzieli, co robimy w ramach 
posiadanych środków i jakie mamy wolne pieniądze. Ja nie chcę mówić, że w Chwalęcicach 
potrzebujemy placu zabaw, bo nie mamy go w ogóle i nie mówię o tym, bo zanim cokolwiek 
zaczniemy, trzeba znać środki i możliwości, które są już uzgodnione na następne lata. 
 
Radny Kubera My nie zakładamy, że jeżeli nie dostaniemy środków z innych programów,   
to będziemy naciskali na gminę, bo to było przegłosowane i nam się należy. Nigdy Kłodawa 
tak nie robiła i nigdy tak nie zrobi. Ale żeby zacząć się starać musimy mieć podstawę czegoś. 
Musimy mieć plan odnowy, żeby móc się na niego powołać. W tym roku będzie wykonany 
projekt i w tym roku mamy na to zapisane środki. Mając ten projekt, możemy szukać 
pieniędzy. Jeżeli robi się projekt, to musi być jakaś konsekwencja. 
 
Radny Korona Panie radny, przecież nie mamy w budżecie zapisanych środków na projekt 
centrum kulturalno-oświatowego współpracy polsko-niemieckiej, tylko na projekt sali 
wiejskiej, to nie jest to samo. Projekty odnowy miejscowości są tworzone pod konkretny 
fundusz Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Żeby ubiegać się o środki, trzeba mieć 
zabezpieczone pieniądze w budżecie na realizację całej inwestycji. Nie może też być tak, że 
na te zadanie dostaniecie środki z różnych funduszy, bo to tak nie działa. Zatem musicie 
wiedzieć dokładnie, do którego funduszu o te środki będziecie wnioskować. Z programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich można uzyskać maksymalnie 500 tys. zł na jedną wieś, a to 
oznacza, że 2,8 mln zł trzeba zabezpieczyć w budżecie gminy. Proszę przypomnieć sobie 
sesję nadzwyczajną, jak trzeba było przesunąć 400 tys. zł, zrobiliśmy to, po to żeby zrobić 
pokrycie ze środków budżetowych na tą inwestycję. Tych pieniędzy na pokrycie takiej 
inwestycji nie da się z perspektywy zaplanować, bo to by zmieniło nam całą prognozę 
finansową. Nie można tak ambitnych zadań „zawieszać w powietrzu” na zasadzie jakoś tam 
będzie. Nie chciałbym, żeby powtórzyła się historia sprzed 20 lat, kiedy Kłodawa straciła 
masę pieniędzy przez zbyt optymistyczne myślenie. Takim celem była budowa domu kultury 
na trójkącie, cel był wspaniały, projekt kapitalny, udało się zgromadzić pieniądze na cegły i 
fundamenty, ale potem nie dało się już zrobić nic, bo nie było na to szans. Wracam teraz do 
projektu sali, który pan Kubera utożsamia z projektem centrum. Jeżeli ta uchwała przejdzie, 
to pani Wójt wystąpi o środki na sfinansowanie czego? Jeżeli pani Wójt podpisze się pod 
wnioskiem na budowę tego centrum, to popełni przestępstwo, ale ona by tego nie zrobiła, bo 
jest mądrą kobietą. To by było poświadczenie nieprawdy. Jeżeli w budżecie jest zapisana sala 
wiejska, to pani Wójt nie podpisze się pod wnioskiem o pieniądze na coś zupełnie innego. 
Przypomnę jeszcze jedną rzecz, że beneficjentem takiego programu nie musi być gmina, 
może to być np. stowarzyszenie lokalne. Głosując za tym planem, zobowiążemy się do 
zabezpieczenia takich środków w budżecie. 
 
Przewodniczący Rady Legan Przyczyną nie wybudowania sali nie było podjęcie 
przedsięwzięcia ponad siły, lecz nie przychylność ówczesnej władzy Druga sprawa, to 
wiadomo o kogo chodziło, także mamy mały zatarg, który by w pewnym sensie ograniczał 
pozyskiwanie tych środków finansowych, a później się pojawi problem, bo następuje zmiana 
systemu. Na razie tego nie wróży, ale nie jest to na już, tylko w dalszej perspektywie czasu. 
Jeżeli nie będzie tych środków, to po prostu ta sala nie będzie budowana. 
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Radna Zienkiewicz Przed chwilą apelowaliśmy o dobrą wolę dla Wojcieszyc, a ja prosiłam o 
dokument, który jest bardzo ważny, przyporządkowanie zadań rzeczowych do środków 
finansowych, jakimi dysponujemy na poszczególne lata. Myślę, że zadanie nie straci 
możliwości dofinansowania, jeśli wcześniej będziemy wiedzieć, jakimi środkami 
dysponujemy. Proszę, abyśmy w pełni świadomie mogli podejmować decyzję, co do 
realizacji tego zadania, bez uszczerbku dla innych miejscowości. Proszę o odłożenie sprawy 
do czasu, aż pani Skarbnik nam przygotuje te dokumenty. Proszę o odrobinę dobrej woli, bo 
to wcale nie przekreśla tego, że będziemy nad tym głosować. I tak będziemy głosować, kiedy 
będziemy wiedzieli więcej.  
 
Radna Mazur Jeżeli chodzi o projekt odnowy wsi i sformułowania, jakie zostało tu użyte – 
budowa centrum współpracy polsko-niemieckiej, to nazwa ta została solidnie przemyślana 
przez nas wszystkich, którzy to tworzyli. Wieś Kłodawa współpracuje z miejscowością 
Falkenhagen i ta współpraca jest bardzo prężna, więc sala jest równoznaczna z nazwą tego 
centrum. Taka nazwa jest użyta po to, aby zdobywać środki poza budżetowe i tym się 
kierowaliśmy pisząc ten projekt. Chodzi o pozyskiwanie środków zewnętrznych. Radny 
Kubera nic takiego nie powiedział, że na centrum będziemy korzystali z kilku takich środków, 
mamy tutaj kilka zadań. Myślę, że czepianie się takich słów jest bezsensowne. Czy sala, czy 
centrum kulturalno-oświatowe, jest to po prostu na potrzeby wniosków i naszej pracy.  
 
Radna Chmiel Nie mam wątpliwości, że ta nazwa jest sformułowana pod fundusze unijne, 
żeby można było skorzystać ze środków zewnętrznych. Skoro gmina i sołectwo Kłodawa 
realizuje współpracę polsko-niemiecką, to oczywiście jest pora na to, żeby to wykorzystać, 
zwłaszcza z programu, o którym wspomniał pan radny Kubera. Rozumiem potrzebę 
stworzenia takiego planu dla Wojcieszyc, Różanki zresztą też taki plan mają. Bez tych 
dokumentów aplikowanie o środki unijne jest niemożliwe. Biurokracja unijna jest bardzo 
bogata i rozszerzona, a czy każdemu potrzebna, to już indywidualna sprawa. Czy faktycznie 
po akceptacji planu, jesteśmy zobowiązani do wpisywania tych wszystkich zadań do 
wieloletniej prognozy finansowej? Nie wszystkie zadania są wpisane z planu odnowy 
Różanek do WPF. Uważam, że nie przeszkadza zatwierdzenie obu planów po konsultacjach, a 
dopiero wtedy, gdy okaże się, że jest szansa na uzyskanie środków zewnętrznych,  
zaktualizować WPF pod kątem tych zadań. 
 
Radna Zienkiewicz Pani skarbnik powiedziała, że do roku 2015 pieniędzy wystarczy tylko i 
wyłącznie, poza stałymi kosztami utrzymania, na budowę kanalizacji, budowę szkoły i 
budowę sali w Różankach. Dlatego ja proszę o czas na przemyślenia i rozważenie 
wszystkiego. Czy naprawdę nie można dać czasu, abyśmy popatrzyli, jak to się ma do 
naszych finansów. Do roku 2015 nie dysponujemy żadnymi wolnymi środkami, stąd moja 
prośba. 
 
Radny Szyliński Przecież żadnego zagrożenia nie ma, w końcu za rok będziemy uchwalać 
budżet na rok 2012. Jeżeli uznamy, że nie mamy środków, pominiemy wtedy te inwestycje i 
tyle. A może pan Kubera wygra 20 mln w totolotka i sam sfinansuje. 
 
Radny Kubera Ta kłótnia nie ma sensu, ja jeszcze raz chcę powtórzyć to, co powiedziałem, 
że Kłodawa chce po to umieścić to w planie, aby pozyskać środki z innych źródeł niż budżet. 
To nie znaczy, że ten program będzie włączony w budżet 2012. Nie da się tak debatować pani 
radna Zienkiewicz, bo pani narzuca wszystkim swoje zdanie, a jak ktoś ma zdanie odmienne, 
to jest człowiekiem niezrównoważonym. Każdy ma taki sam mandat i proszę nikogo nie 
ośmieszać, bo to do niczego nie prowadzi. Wracając do naszego zadania, jeśli nie pozyskamy 
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środków zewnętrznych, to będzie koniec rozmowy. Potem znowu będą rozmowy, że po co 
Kłodawie cokolwiek, przecież Kłodawie, jako największej wsi się już nic nie należy. Tak 
było i to nie tak dawno. Proszę, abyście państwo się pochylili nad planem odnowy Kłodawy i 
spróbowali nas zrozumieć.  
 
Radna Kaźmierczak Wiem, że dostaliśmy dofinansowanie na budowę szkoły, ale dosyć 
niskie. Wiem też, że była szansa na kolejne pieniądze, czy ta szansa nadal istnieje?  
 
Wójt Gminy Mołodciak  Tak, Krajowa Rezerwa Wykonania jeszcze nie była dzielona i nie 
było ogłoszonych konkursów.  
 
Radny Korona Ja chciałbym przede wszystkim zaprotestować przeciwko metodzie, jaką pan 
Szyliński proponował– przyjmijmy tą uchwałę, bo być może sołtys wygra 20 mln i 
przeznaczy te pieniądze na budowę centrum. Panie Szyliński proszę być poważnym. To jest 
sesja Rady Gminy, a nie kabaret. Druga sprawa, panie Janie ja bardzo uważnie pana 
słuchałem. Z całym szacunkiem my tu mówimy nie o marzeniach, tylko też o pieniądzach, 
których zresztą nie mamy. Przed zatwierdzeniem budżetu, pani Skarbnik odczytywała 
uchwałę, w której Regionalna Izba Obrachunkowa wyraża, co myśli o naszych przyszłych, 
długofalowych możliwościach finansowych. Chciałbym się teraz zwrócić do pani Wójt, bo to 
chyba był jej wniosek o uchwalenie tego dokumentu. Czy pani Wójt widzi możliwość 
sfinansowania zadania pt. budowa centrum kulturalno- oświatowgo współpracy polsko-
niemickiej, o wartości 2,5 mln zł w latach 2012-2015? Czy pani widzi takie pieniądze, jeżeli 
tak to skąd miałyby się one pojawić? 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Pytanie retoryczne – czy pan widzi takie pieniądze, które zostały 
zapisane w planie odnowy miejscowości Wojcieszyce, bo ja nie widzę też. Te plany odnowy 
są bardzo potrzebne, bo trzeba pytać mieszkańców, co jest dla nich najważniejsze, natomiast 
dla Wójta wiążący jest budżet gminy i Wieloletnia Prognoza Finansowa, którą państwo 
uchwaliliście. Nie przyjęcie żadnych planów odnowy, spowoduje, że przynajmniej do 
programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie będziemy wnioskowali o te środki. Powtarzam 
jestem organem wykonawczym i to co jest przyjęte w budżecie jest realne i do wykonania. 
Jeżeli państwo mi nie pozwolicie i nie przyjmiecie planów odnowy realnych, to o więcej 
środków pozabudżetowych nie będę mogła się starać. Tak, jak pan radny powiedział, każda 
miejscowość ma prawo założyć stowarzyszenie i też o takie środki wnioskować. Teraz znowu 
nastawiacie się jedna miejscowość na drugą, a dla mnie są ważne i Chwalęcice, Zdroisko, 
Rybakowo i wszystkie pojedyncze. Budżet przewiduje zadania dla wszystkich miejscowości, 
a jeżeli będziecie je wyolbrzymiać, to żaden Wójt nie będzie w stanie tego wykonać. Proszę 
to zrozumieć, bo debatujecie państwo kilka godzin nad czymś, co ma nam pomagać. Mi 
państwo możecie rzucać obelgi, ja się już do tego przyzwyczaiłam. Jeżeli piszecie o 
perspektywach unijnych do roku 2018, czy do 2020, to zawsze jest to realne. Nie wiemy, co 
w roku 2014 się pojawi, mówimy tutaj o cmentarzu, o którym pan rady Kubera wspomniał, a 
przepraszam bardzo czy to jest cmentarz tylko dla Kłodawy? Patrzcie globalnie na zadania, 
nie tylko na poszczególne miejscowości, bo są zadania, które są wspólne. Jestem w stanie 
wykonać takie zadania, które są od 2014 , zadania nazywane uniwersalnie dają możliwości 
sięgania po środki. Jeżeli państwo z jednej strony narzekacie na budżet gminy, a z drugiej 
strony nie dajecie możliwości, żeby pozyskiwać te środki z zewnątrz, to jest błędne koło. 
Proszę się nie obrażać na mój ton, ale parę godzin debatujecie państwo, a każdemu z nas 
zależy na rozwoju gminy. Blokujemy się, dlaczego?  
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Radny Konieczuk Jeżeli mówimy o prognozie finansowej i innych sprawach to dzisiaj nie 
powinniśmy podchodzić do odnowy wsi Kłodawa, ani Wojcieszyc. Dzisiaj zatwierdzimy plan 
odnowy dla Kłodawy, na przyszłej sesji plan Wojcieszyc i od tego będzie zależało, czy 
będziemy mogli pozyskiwać środki z zewnątrz. Jeżeli w przyszłym roku nie będzie tych 
pieniędzy na budowę centrum, czy na remont świetlicy w Wojcieszycach, to nie będziemy do 
tego podchodzić. Po to będziemy ten plan uchwalać, żeby te środki w jakiś sposób pozyskać. 
Dlatego też prosiłbym, żeby przegłosować tą odnowę, bo tak, jak było w przypadku Różanek, 
kiedy zatwierdziliśmy ten plan i po to żeby pozyskać środki, fikcyjnie przesunęliśmy 
pieniądze z urzędu na remont sali, żeby można było się starać o te środki. Tak samo jest z 
Kłodawą, nie róbmy jeden drugiemu na złość. Dzisiaj jesteśmy przeciwko Kłodawie, jutro 
przeciwko Santocku, a następnie przeciw Wojcieszycom. Ja nie jestem za tym, żeby Kłodawa 
rezygnowała z tej sali, bo remont  został zrobiony w czynie społecznym. Panie Korona, pan 
może się śmiać, ale byli radni, którzy byli przeciwko, a ja powiedziałem, żeby nie ucinać 
inicjatywy społecznej pomimo, że to był magazyn. Może remont jest tańszy, ale jeżeli byłaby 
możliwość skorzystania ze środków zewnętrznych, dajmy Kłodawie tą możliwość.   
 
Radna Kowalska zgłosiła wniosek formalny w sprawie zamknięcia dyskusji w tym punkcie  
 
Radny Korona Protestuję, bo temat nie został wyczerpany. 
 
Radna Zienkiewicz Ja mam tylko pytanie, co to są realne środki? 
 
Radny Korona Zgłaszam wniosek formalny, żeby pan Przewodniczący zaapelował do pani 
Wójt o to, aby odpowiedziała na pytanie, które jej zadałem. 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Wówczas, kiedy pojawi się taki program, który zabezpieczy te 
środki i na to panu odpowiedziałam. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
wniosek formalny radnej Kowalskiej. 
 
Głosy za 12 
Głosy przeciw 2 
Głosy wstrzymujące się 1 
 
Wniosek został przyjęty  
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt  
 
Głosy za 10 
Głosy przeciw 3 
Głosy wstrzymujące się  2 
 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod Nr VIII/44/11 
 
Pkt. 7j w sprawie opinii dotyczącej zasilenia miejscowości Różanki w wodę z systemu 
miejskiego. 
 
Przewodniczący Rady Legan odczytał treść uchwały. 
 



32 

 

Radny Korona Ja chciałem powiedzieć, że przed chwilą pan Przewodniczący złamał statut 
gminy. Radny Korona odczytał paragraf 43 pkt. 1 statutu gminy, lista mówców nie została 
wyczerpana, bo ja chciałem jeszcze zabrać głos. Zamknięcie poprzedniej dyskusji odbyło się 
z naruszeniem statutu gminy. 
 
Przewodniczący Rady Legan odczytał paragraf 41 statutu gminy 
 
Radny Korona Panie Przewodniczący, pan nie powinien w ogóle poddawać pod głosowanie 
wniosku o zakończenie dyskusji, dlatego że ten wniosek był niezgodny ze statutem. Nie miał 
pan prawa zamknąć dyskusji, dopóki nie została wyczerpana lista mówców.  
 
Przewodniczący Rady Legan W paragrafie 41 wyraźnie jest napisane, że można głosować 
taki wniosek, rada go przegłosowała, więc uważam, że wszystko jest zgodnie z prawem. 
 
Sołtys Banicki odczytał apel w sprawie ujęcia wody w Różankach, który stanowi załącznik 
do protokołu. Od siebie chcę dodać tylko tyle, że jesteśmy w czasie bardzo poważnego 
świątecznego nastroju Wielkanocnego, w którym to powinniśmy się łączyć, a nie dzielić.  
 
Radny Szyliński Co z zakładem komunalnym? Jeżeli oddajemy Różanki do PWiK, czy 
zakład komunalny sam będzie mógł funkcjonować? Jeżeli nie, to potrzebna będzie oczywiście 
dotacja. Ile ta dotacja będzie musiała wynosić, żeby zakład komunalny sam funkcjonował?  
Podobno są jakieś wytyczne, że wodociągi w niedługim czasie będą przejmowane przez duże 
firmy, które fachowo będą je obsługiwały. Wodociągi, jakby przejęły to znowu, to chyba 
woda byłaby u nas droższa? 
 
Wójt Gminy Mołodciak  Państwo na komisjach niejednokrotnie analizowaliście stronę 
finansową działalności zakładu komunalnego. Występowaliśmy do RIO, czy zakład 
komunalny może zarabiać. Jest to jednostka dla nas niezbędna, natomiast zostają wodociągi 
Łośno, Santoczno, Rybakowo, Zdroisko i ktoś musi tym administrować, pracować nad tym. 
Ten zakład będzie, jako jednostka budżetowa, jako referat, nie wiem jak to nazwiemy, ale to 
musi działać. 
 
Radna Zienkiewicz Czy jest jakiś program, do którego moglibyśmy wystąpić o środki na 
modernizację tego ujęcia? Dla mieszkańców jest to sprawa bardzo ważna i powinniśmy 
zrobić wszystko, żeby zostawić to ujęcie.   
 
Radna Chmiel Jest program Rozwoju Obszarów Wiejskich, nie w ramach odnowy wsi, gdzie 
na każdą miejscowość jest 500 tys. zł, tylko z innych źródeł są środki na kanalizacje, na 
kwestie wodne, także jest szansa na dofinansowanie.   
 
Radna Zienkiewicz Rozumiem, że możemy liczyć na pani pomoc przy realizacji takiego 
wniosku i wystąpieniu? 
 
Radna Chmiel W gminie jest komórka do tego stworzona, jeżeli chodzi o pozyskiwanie 
środków zewnętrznych. Ja mogę ewentualnie doradzić i pomóc, jak we wszystkich 
projektach, tak samo jak przy świetlicy wiejskiej, także nie ma żadnego problemu.    
 
Radna Kaźmierczak Cieszę się, że pani Wójt mówi tak sympatycznie o naszym zakładzie 
komunalnym, że jest potrzebny i nadal będzie istniał. Chcę zapytać tak, ponieważ nie ma co 
ukrywać, że woda jest dochodowa, a odbiorców jest na tyle dużo w Różankach, że to jest 
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duża część budżetu zakładu komunalnego. Czy była jakaś symulacja, kto straci pracę, czy 
może inne kwestie wchodzą w grę? Ja też mam pewne obawy, jak ten zakład komunalny 
będzie dalej prosperował, w sytuacji takiej, kiedy rzeczywiście tych pieniędzy nie będzie. Na 
ile jest możliwe przejęcie przez PWiK kolejnych wodociągów?   
 
Wójt  Gminy Mołodciak  W zależności od tego, jaka będzie państwa decyzja, tak będziemy 
sobie radzić. Zakład będzie działał pod taką, lub inną postacią. Mamy drogi gminne, mamy 
odśnieżanie i szereg innych rzeczy, jak też cmentarze komunalne. Ja się przychylam do 
wniosku mieszkańców, natomiast nie jest to związane z działalnością zakładu komunalnego. 
 
Radna Adamczak Prosiłam na poprzedniej sesji o pozostawienie tego ujęcia, chce 
przypomnieć o jednej rzeczy, że oczywiście pieniądze są potrzebne, ale czy do tej pory były 
wkładane tam jakieś pieniądze, żeby doprowadzić to ujęcie do takiego stanu? Nie były tam 
inwestowane żadne pieniądze. Może ja się mylę, ale skąd ten katastrofalny stan? Może 
zastanówmy się nad tym i pomóżmy Różankom. 
 
Kierownik Zatoka Stan jest taki, jak na 32 letnią stację. Taką stację buduje się na 25lat, a 
ona ma już o wiele więcej. Ona wymaga generalnego remontu, wszystko jest do wymiany.  
 
Sołtys Banicki To nie gmina zdewastowała nasze ujęcie. My to już przerabialiśmy, bo 
zgodziliśmy się kiedyś oddać to do Gorzowa, bo obiecywano nam różne rzeczy typu, jak 
pięknie nam wszystko zrobią i wyremontują. Wtedy, kiedy zostało wszystko zdewastowane, 
kiedy przestało pracować Gorzów oddał to z powrotem gminie.    
 
Przewodniczący Rady Legan Tak, ale to nie było PWiK, tylko firma z Mazowieckiej, która 
miała też wodociąg kłodawski, jak wiemy właśnie współpraca z tą firmą była bardzo 
nieciekawa. Odkąd jest zasilanie z Gorzowa, jest to pewne źródło dobrej wody. Nie 
podzielam państwa uwag.  
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan poddał pod głosowanie 
projekt uchwały  
 
Głosy za 7 
Głosy przeciw 7 
Głosy wstrzymujące 1 
Uchwała nie została przyjęta  
 
Radna Zienkiewicz Ponieważ to nie była decyzyjna uchwała, tylko opiniująca, że należy 
pozostać przy takim głosowaniu. Pani Wójt i tak musi podjąć decyzję, a uchwała jest 
wyłącznie opiniująca.  
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt podjęcie 
uchwał w sprawach 
 
Pkt. 8 wolne wnioski 
 
Radna Adamczak Jako członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, korzystając z obecności 
pana Wegienka, chciałam powiedzieć kilka słów. Były dzisiaj podziękowania, co prawda 
skromne, ale były, to ja chcę w imieniu Związku podziękować za współpracę, ponieważ za 
sprawy związane z oświatą, z przekształcaniem placówek, szkół na terenie naszej gminy 
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odpowiedzialny był pan Wegienek, który też był częstym gościem naszego Zarządu. 
Odpowiadał za wypracowanie regulaminów i w tej chwili chcę powiedzieć, że te regulaminy 
świetnie funkcjonują. Z tej racji serdecznie panu dziękuję.   
 
Sołtys Korona Program odnowy wsi Różanek musiał się odbyć w trybie nadzwyczajnym, bo 
trzeba było dopasować fundusze, żeby ten program zgłosić. Program odnowy wsi przyjęliśmy 
bez zabezpieczenia środków, bez gwarancji, bez dopasowania, tylko dlatego, żeby dać szansę. 
Pytam się dlaczego takiej szansy nie dano, ani Różankom, ani Wojcieszycom?  
 
Radny Korona Czego spodziewali się ci państwo, którzy głosowali za przyjęciem planu 
odnowy wsi, który jest zamieszczony w pustce finansowej. Jak sądzicie, jak to zostanie 
odebrane?  Nie można zatwierdzić programu na 590 tys. zł, bo pani Wójt nie ma pieniędzy w 
budżecie, natomiast zatwierdza się plan na 3,5mln. Jak państwo myślicie, jak odbierze to 
społeczność Wojcieszyc? To nie jest problem teoretyczny. Wprowadzając nierówno prawne 
traktowanie poszczególnych wsi, a zatem ich mieszkańców, to dezintegruje gminę, a nie 
integruje. 
 
Przewodniczący Rady Legan Proszę państwa wpłynęły dwa wyroki odnośnie wyboru 
komisji stałych. Wpłynęło również pismo Ambasady Republiki Czeskiej, Przewodniczący 
Rady odczytał treść pisma w sprawie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. 
 
W związku z brakiem dalszych pytań Przewodniczący Rady Legan zamknął punkt wolne 
wnioski.  
  
Pkt. 9 Zamknięcie VIII sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Legan zamknął VII 
Sesję Rady Gminy Kłodawa, życząc wszystkim pogodnych i wesołych świat Wielkanocnych.  
  
 
Na tym protokół zakończono. 
Protokołowała 
Elżbieta Różycka  
 Przewodniczący Rady Gminy 

 Andrzej Legan 

 
 


