
Protokół z XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012r.

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie.

Proponowany porządek obrad na XXIII sesję Rady Gminy Kłodawa:

1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołów z XXI, XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
3. Uchwalenie uchwał w sprawach:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok;
b) uchwały budżetowej  Gminy Kłodawa na 2013 rok;
c) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013 – 2020;
d) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa;
e) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty;
f)  terminu,  częstotliwości  i  trybu  uiszczania  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi;
g) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
składanej przez właścicieli nieruchomości;
h)  ustalenia  szczegółowego sposobu i  zakresu  świadczenia  usług  dotyczących  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
i)  przyjęcia  obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  na 
terenie  Gminy  Kłodawa,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy,  a  powstają  odpady 
komunalne;
j) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2013 rok;
k) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok;
l) podziału Gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz 
siedzib obwodowych komisji wyborczych;
ł) wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w 
Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia ten umowy;
m) ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Wolne wnioski.
6. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Kłodawa.

Ustawowy skład Rady Gminy Kłodawa wynosi 15 radnych. W obradach XXIII Sesji Rady Gminy 
Kłodawa uczestniczyło 13 radnych. Radni nieobecni: Gerard Bieryło, Wioletta Mazur.

Ad.1a Otwarcie posiedzenia.  
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXIII Sesji Rady 
Gminy Kłodawa i otworzył jej obrady.

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.  
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Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa - na podstawie dołączonej listy obecności stwierdził, że 
obradach  XXIII  Sesji  Rady  Gminy  Kłodawa   uczestniczy  13  radnych,  wobec  czego  jest  ona 
prawomocna, aby móc podejmować uchwały.

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad.  
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają  uwagi do porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie porządku obrad pod głosowanie.
Porządek obrad zostali przyjęty jednogłośnie.

Ad. 1d. Przyjęcie protokołów z XXI, XXII Sesji Rady Gminy Kłodawa.  
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XXI 
Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie protokołu pod głosowanie.
Protokół z XXI Sesji został przyjęty jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu z XXII 
Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Radni nie zgłosili uwag, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie protokołu pod głosowanie.
Protokół z XXII Sesji został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.   
Radni nie zgłosili zapytań do sprawozdania.

Ad. 3a. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2012 rok.   
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/176/12.
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Ad. 3b. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok.   
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska -  odczytała   Uchwałę  Nr 695/2012 składu orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Zielonej Górze z dnia 06 grudnia 2012r. w sprawie wydania 
pozytywnej opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2013 rok wraz z uzasadnieniem 
Gminy Kłodawa.

Wójt  Gminy  Kłodawa  Anna  Mołodciak –  omówiła  inwestycje,  które  będą  realizowane  w 
poszczególnych miejscowościach w 2013 roku.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

Radny Andrzej Korona – złożył wniosek o zwiększenie w rozdziale 921 kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego – w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej o 
151 tyś z przeznaczeniem na drugi etap remontu sali w Wojcieszycach. Na pokrycie tego 
zadania zaproponował zmniejszenie o kwotę 525 tyś  w dziale 600 transport i łączność w 
paragrafie 6014. Zdaniem radnego, remontowanie dróg powiatowych leży w gestii powiatu a 
nie  gminy,  tym  bardziej,  że  powiat  nie  dokłada  się  do  remontu  dróg  gminnych.  Radny 
zaproponował, aby różnicę w kwocie przeznaczyć na nadwyżkę budżetową.

Radna  Grażyna  Zienkiewicz –  przypomniała,  że  świetlice  w  innych  miejscowościach 
również były remontowane etapami i do zadania dokładały bardzo dużo swoich środków i 
zapytała, jakie pilne zadanie jest do wykonania, że świetlica nie może funkcjonować.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że w ramach drugiego etapu przewidziany 
jest  remont  dachu  i  elewacja.  Przypomniała,  że  zadanie  miało  być  wykonane  w jednym 
etapie,  ale  żeby mieszkańcy mieli  się  gdzie  spotykać  zaproponowała  wykonanie  remontu 
wnętrza  świetlicy.  Wójt  obiecała,  że  jeżeli  będą  pieniądze  ze  sprzedaży  mienia,  to  do 
realizacji  drugiego  etapu  przystąpi  się  szybciej.  Na  zadanie  podpisana  jest  umowa  z 
marszałkiem, więc na pewno zostanie ono wykonane. Niewykonanie remontu w tym roku nie 
spowoduje, że mieszkańcy nie będą mogli korzystać z obiektu.

Radna Grażyna Zienkiewicz- wyraziła opinię, że wykonanie elewacji nie jest najpilniejszym 
zadaniem i zaapelowała o kierowanie się zdrowym rozsądkiem podczas uchwalania budżetu 
gminy na 2013 rok.

Radny Henryk Brzana – powiedział, że do wykonania jest nie tylko elewacja ale również 
dach,  który  w  tej  chwili  przecieka.  Poinformował,  że  rada  sołecka  połowę  budżetu 
przeznaczyła na wyposażenie sali.

Sołtys  Regina  Korona –  poinformowała,  że  w  dwóch  salach  z  powodu przeciekającego 
dachu znajduje się grzyb.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała,  że salę jeszcze obejmuje okres gwarancyjny.
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Radna Justyna Kowalska – zwróciła uwagę, że sala w Kłodawie również znajduje się w 
złym stanie  i  zapytała,  czy gdyby wspólnie  z  powiatem remontowana miałaby być  droga 
Różanki – Wojcieszyce, Radny również wnioskowałby o zdjęcie pieniędzy z tego zadania.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej  Legan poddał pod głosowanie wniosek Radnego 
Korony.
Głosy za – 2
Głosy przeciw – 8
Głosy wstrzymujące się -2
Wniosek nie został przyjęty.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał przyjęcie uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 10
Głosy przeciw --2
Głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/177/12

Ad. 3c. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa  
na lata 2013 – 2020  
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały oraz odczytała  Uchwałę Nr 
696/2012 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Zielonej Górze z dnia 06 grudnia 
2012  r.  w  sprawie  wydania  pozytywnej  opinii  o  przedłożonym  projekcie  uchwały  w  sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2013-2020 przedstawionej wraz z projektem 
uchwały budżetowej na rok 2013r.

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał przyjęcie uchwały 
pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się -2
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/178/12.

Ad. 3d. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie  
Gminy Kłodawa.
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
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temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

Radna  Grażyna  Zienkiewicz –  zaproponowała  poprawkę  stylistyczną  w  rozdziale  6, 
paragrafie  10,  podpunkcie  4,  polegającą  na  doprecyzowaniu  zapisu,  że  odpady  będą 
odbierane po uzgodnieniu z odbiorcą przez tego odbiorcę. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – zgodziła się z  radną i  zaproponowała ww. uwagę jako 
autopoprawkę.

Radny Andrzej Korona – zaproponował inne brzmienie tego zapisu.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – podtrzymała swoje powyższe stanowisko.

Sołtys  wsi  Różanki  –  Szklarnia  Zofia  Kłos  –  Gryska  –  zapytała,  jakie  pojemniki 
przewiduje się, gdy liczba mieszkańców jest większa niż 40 osób.

Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę na słuszność pytania zadanego przez sołtys Kłos – 
Gryskę. Dodał, że taka sytuacja ma miejsce w blokach w Wojcieszycach.

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że zapisy regulaminu rozumie w ten sposób, że 
dla 40 osób przypada dany pojemnik a na wielokrotność 40 osób przypada wielokrotność 
pojemności pojemnika.

Radny  Andrzej  Korona –  uważa,  że  w  projekcie  uchwały  powinno  się  doprecyzować 
przepisy dla liczby mieszkańców większej niż 40.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – przypomniała, że projekt uchwały w takim kształcie został 
zaopiniowany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Radny  Czesław  Konieczuk –  zwrócił  uwagę,  że  w  uchwale  pisze  się  o  minimalnej 
pojemności pojemnika i jeżeli przewoźnik zauważy, że pojemnik jest niewystarczający wtedy 
zaopatrzy osiedla w większe.

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – wyjaśnił, że wprowadzanie zmian do projektu uchwały 
zaopiniowanego przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może skutkować stwierdzeniem 
nieważności uchwały.

W związku z brakiem dalszych uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej  Legan  poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw ----
Głosy wstrzymujące się -1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/179/12.

Ad. 3e. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
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Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę na fakt, iż projekt uchwały w bardzo ogólny sposób traktuje 
mieszkańców bloków a zatwierdzenie stawek spowoduje znaczny wzrost kosztów za wywóz odpadów 
zwłaszcza w wieloosobowych rodzinach.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że przepisy prawa nie regulują możliwości obniżenia 
opłaty dla rodzin wielodzietnych.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że do tematu opłat Rada powróci po 
rozstrzygnięciu przetargu.

Radna Grażyna Kaźmierczak –  zwróciła  uwagę  na  właścicieli  domków letniskowych,  którzy 
okresowo mieszkają na terenie gminy i będą musieli ponosić opłatę.

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła mecenasa aby rozstrzygnął kwestię, czy w uchwale 
może  być  zapis,  że  w  domkach  jednorodzinnych  opłata  ponoszona  jest  od  osoby  a  w 
budynkach wielorodzinnych od gospodarstwa.

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – odpowiedział, że zbada temat, ale praktyka przyjmowana 
w innych gminach nie zakłada różnicowania opłat.

Radny Henryk Brzana – zapytał, czy jest pewność,  co do konieczności podjęcia uchwały w 
dniu dzisiejszym.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że jeżeli Rada Gminy nie podejmie uchwały 
wówczas wojewoda narzuci stawki za wywóz odpadów.

W związku z brakiem dalszych uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej  Legan  poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 11
Głosy przeciw --2
Głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/180/12.

Ad. 3f.  Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i  trybu uiszczania opłaty  za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

W związku z brakiem  uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał przyjęcie 
uchwały pod głosowanie.
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W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/181/12.

Ad.  3g.Podjęcie  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wzoru  deklaracji  o  wysokości  opłaty  za  
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

Radna  Grażyna Zienkiewicz – zapytała kto będzie dostarczał mieszkańcom wzór deklaracji i kto 
będzie wystawiał decyzje o wysokości opłaty. Radna, uważa, że zadania te powinien wykonywać 
Związek Celowy Gmin.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że sprawy techniczne związane z wdrażaniem uchwał 
będzie  prowadził  Związek Gmin a  deklaracje  zostaną  dostarczone mieszkańcom poprzez  pocztę 
bezadresową.

W związku z brakiem  dalszych uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/182/12.

Ad.  3h.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   ustalenia  szczegółowego  sposobu  i  zakresu  
świadczenia  usług  dotyczących  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

Radny Andrzej Korona  -   zwrócił uwagę  na niezgrabność zapisu „dane kontaktowe  otwarcia 
PSZOK  udostępnione będą na stronie Gminy Kłodawa oraz w sposób zwyczajowo przyjęty”. Radny 
zaproponował  korektę.

Radna Katarzyna Chmiel – zwróciła uwagę, że wszystkie poprawki do projektów uchwał zostały 
wypracowane na komisji w której udział brał również radny Korona.

7



W związku z brakiem  dalszych uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/183/12.

Ad. 3i. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych  
od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  Gminy  Kłodawa,  na  których  nie  zamieszkują  
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

W związku z brakiem  uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał przyjęcie 
uchwały pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się --
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/184/12.

Ad 3j. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2013rok;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię komisji w 
sprawie projektu uchwały z poprawką polegającą na wprowadzeniu w miesiącach styczeń – marzec 
sprawozdania z działalności Zakładu Komunalnego a w miesiącach lipiec – wrzesień w punkcie 
Informacja dyrektorów szkół z realizacji wydatków za I półrocze 2013r dopisać dyrektorów 
przedszkoli.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – wprowadził zmiany zaproponowane przez 
Komisję Budżetu jako autopoprawkę.

Radna Grażyna Zienkiewicz –  zapytała,  czemu ma  służyć  składanie  sprawozdań  przez 
dyrektorów  szkół  i  przedszkoli.  Radna  zapytała,  jak  to  funkcjonuje  w  Gorzowie  bo  nie 
wyobraża  sobie  że  kilkadziesiąt  szkół  i  przedszkoli  w  Gorzowie  przedkłada  takie 
sprawozdania  Radzie  Gminy,  tym  bardziej  że  jest  Kuratorium,  która  bada  działalność 
placówek oświatowych.

Radna Bożena Adamczak –  powiedziała, że gmina wiejska nie może się porównywać do 
gminy  miejskiej,  ponieważ  są  inne  jednostki  które  nadzorują  działalność  placówek 
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oświatowych  tj.  wydział  edukacji  w  urzędzie  miasta,  odpowiedzialny  za  prowadzenie 
placówek oświatowych. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych jest okazją do 
pochwalenia się swoją pracą. Dodała, że dyrektorzy nie zgłaszali uwag co do przedstawienia 
takiego  sprawozdania,  ponadto  są  przygotowane  specjalne  druki  na  podstawie  których 
sporządza  się  sprawozdania,  więc  praca  jest  ułatwiona.  Radna poinformowała,  że  nadzór 
kuratora nad placówkami został mocno ograniczony i opowiedziała się za pozostawieniem 
punktu w planie pracy.

Radny Jan Kubera – powiedział, ze przedstawienie sprawozdania ma na celu zapoznanie 
radnych  z  bieżącą  sytuacją  finansową  szkół,  natomiast  od  oceny  merytorycznej  są 
odpowiednie organy. Radny postawił wniosek aby pozostawić punkt w brzmieniu informacja 
dyrektorów szkół i przedszkoli z realizacji wydatków za I półrocze 2013r.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie poprawkę radnego 
Kubery.
głosy za – 9
głosy przeciw – 3
głosy wstrzymujące się – 1
Poprawka została przyjęta.

W związku z brakiem dalszych uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej  Legan  poddał 
przyjęcie uchwały z poprawkami pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/185/12.

Ad. 3k Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013rok;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały.

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał przyjęcie uchwały 
z poprawkami pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/186/12.

Ad. 3l. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Kłodawa na stałe obwody głosowania,  
ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
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sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię  Komisji  na  temat  projektu  uchwały.  Radny  poinformował,  że  Komisja  wnioskowała  o 
utworzenie odrębnych siedzib komisji wyborczych w Rybakowie i Santocznie, w przypadku gdy nie 
będzie takiej możliwości pozostawienie siedziby komisji w Rybakowie.

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – odpowiedział, że komisarz wyborczy negatywnie ustosunkował 
się do utworzenia dwóch odrębnych siedzib komisji, natomiast przychylił  się do ustanowienia siedziby 
komisji w Rybakowie i taki projekt uchwał został przedłożony radzie.

Radny Jan Kubera – wyraził negatywną opinie co do rozbicia Kłodawy w sposób zaproponowany w 
uchwale.

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – odpowiedział, że gdyby wniosek padł na Komisjach, wtedy 
byłaby szansa na ustosunkowanie  się  do tego Komisarza Wyborczego.  Dodał,  że  każda  zmiana 
numeracji obwodów wiąże się z kosztami w postaci tablic, pieczęci itp. 

Radna  Grażyna  Zienkiewicz –  zapytała,  dlaczego  w  Chwalęcicach  lokal  wyborczy  nie  jest 
ustanowiony  w  świetlicy  tylko  w  WTZ.  Dodała,  że  świetlica  jest  lepiej  przystosowana  do 
przeprowadzenia wyborów.

Sekretarz  Gminy  Piotr  Czapliński –  odpowiedział,  że  powodem  jest  brak  stałego  łącza 
telefonicznego.

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że inne sale też na co dzień nie mają telefonu i nie 
stanowi to problemu. Dodała, że doprowadzenie łącza do świetlicy byłoby w przyszłości bazą dla 
Internetu.

Sekretarz Gminy Piotr Czapliński – odpowiedział, że argumentacja z doprowadzeniem łącza jest 
bardzo słuszna, ale zmiana siedziby komisji wyborczej wiąże się z nowymi ustaleniami z komisarzem 
wyborczym a wiążą nas terminy związane z podjęciem tej uchwały.

Radny Jan Kubera – poprosił aby w przyszłości inaczej skonstruować projekt uchwały nie rozbijając 
Kłodawy w taki sposób.

W związku z brakiem  dalszych uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał 
przyjęcie uchwały z poprawkami pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 12
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się 1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/187/12.
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Ad. 3ł. wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół  
w Kłodawie stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku  
przetargowego trybu zawarcia ten umowy;
Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię Komisji w 
sprawie projektu uchwały.

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały.

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną 
opinię Komisji na temat projektu uchwały. 

W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał przyjęcie uchwały 
z poprawkami pod głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych.
Głosy za – 13
Głosy przeciw ---
Głosy wstrzymujące się ---
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/188/12.

Ad.  3m.  Podjęcie  uchwały  w  sprawie   ustalenia  Gminnego  Programu  Profilaktyki  i  
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię Komisji na 
temat projektu uchwały. Dodała, że radny Korona zaproponował korektę programu, która spotkała się z 
uznaniem Radnej. Zaproponowała, aby dziś przyjąć projekt uchwały w wersji omawianej na Komisjach, 
natomiast programem Radnego Korony zająć się na styczniowym posiedzeniu komisji.

Radny Andrzej Korona – omówił swoją korektę programu.

Radny Jan Kubera – zaapelował do Przewodniczącego Rady o przestrzeganie statutu. Dodał, ze Rada 
nie może podjąć uchwały, która nie była omawiana na Komisjach.

Mecenas Grzesiowski – wyjaśnił, że każdemu Radnemu przysługuje inicjatywa uchwałodawcza, ale 
projekt uchwały powinien przejść przez procedurę. Dodał, ze nie może być tak, że na Sesji proponuje się 
nowy dokument.

Radny Andrzej Korona – wyjaśnił, że nie zgłasza nowej uchwały tylko poprawki do uchwały już 
istniejącej i dokończył omawianie zmian do programu.

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że poprawki zostały odrzucone na Komisjach. Pochwaliła 
zaangażowanie Przewodniczącej  Komisji  ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w swoją 
pracę.

Radna Justyna Piotrzkiewicz –powiedziała, że nie rozumie dlaczego radny Korona proponuje nowe 
zasady wynagradzania członków komisji alkoholowej, jeżeli Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały 
dotychczasowe zasady wynagradzania. Radna dodała, że osobą kompetentną do stworzenia programu 
jest  Przewodnicząca  Komisji  i  sprawozdanie  Przewodniczącej  z  uwagami  zostało  pozytywnie 
zaopiniowane na komisjach.
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Radna Katarzyna Chmiel – uważa, że dobrze, że Radny zaproponował uwagi do programu, ale w jej 
opinii miejsce na to było na Komisjach, a nie Sesji. Dodała, że sama proponowała Radnemu Koronie 
aby swoje uwagi przedłożył autorce programu, wtedy Przewodnicząca mogłaby je uwzględnić w 
dokumencie. Radna uważa, że błędy stylistyczne powinny zostać poprawione, ale nie może być tak, że 
dostajemy uwagi w dniu w którym Rada ma uchwalić uchwałę.

Radna  Bożena  Adamczak –  powiedziała,  że  dokument  z  poprawkami  Radni  dostali  wraz  z 
materiałami tydzień temu, więc każdy miał czas na dokładne zapoznanie się z  nim. Wyjaśniła, że 
różnica pomiędzy dzisiejszym dokumentem a tym który Radni otrzymali w materiałach na sesję polega 
na uporządkowaniu stylistyki, interpunkcji a co do meritum jest to ten sam dokument. Odnośnie części 
finansowej,  zaproponowała  aby wrócić  do  tematu  w styczniu.  Radna  uważa,  że  Rada  powinna 
przychylić się do porządku w tekście.

Radna Justyna Kowalska – złożyła wniosek o przegłosowanie dokumentu Przewodniczącej Komisji i 
odrzucenie poprawek Radnego Korony.

Radny  Czesław  Konieczuk –  wyjaśnił,  że  na  pierwszym  posiedzeniu  Komisji  Komunalnej 
wypracowano wnioski, które zostały skierowane do Komisji Oświaty. Komisja po analizie pozytywnie 
zaopiniowała projekt uchwały przygotowany przez Przewodniczącą Komisji Alkoholowej. 

Przewodnicząca Komisji Alkoholowej Joanna Grymuza – podziękowała za czas jaki poświęcono 
analizie programu.

Radny Andrzej  Korona – powiedział,  że nie  było jednolitego stanowiska Komisji  Komunalnej 
odnośnie wynagradzania członków Komisji Alkoholowej. Radny wyjaśnił powody dla których dokonał 
analizy  programu.  Dodał,  że  będzie  bardzo  zdziwiony,  jeżeli  Radni  zagłosują  za  dokumentem 
niepoprawnym językowo.

Radna Grażyna  Zienkiewicz –  powiedziała,  że  jej  bardziej  odpowiada  pierwotny dokument  i 
zaapelowała o zmianę zachowania, ponieważ może to doprowadzić do zniechęcenia członków Komisji 
Alkoholowej, która pracuje bardzo dobrze.

Przewodniczący  Rady  Andrzej  Legan –  poddał  pod głosowanie  pierwszą  poprawkę Radnego 
Korony, polegającą na przyjęciu redakcji części opisowej. 
Głosy za – 2
Głosy przeciw  - 10
Głosy wstrzymujące się - 0
Wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał pod głosowanie drugą poprawkę Radnego 
Korony polegającą przyjęcie nowego preliminarza wydatków.
Głosy za – 2
Głosy przeciw  - 10
Głosy wstrzymujące się - 0
Wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał pod głosowanie trzecią poprawkę Radnego 
Korony polegającą na zmianie zasad wynagradzania członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych.
Głosy za – 1
Głosy przeciw  - 10
Głosy wstrzymujące się -1

12



Wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał pod głosowanie  projekt uchwały.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych.
Głosy za – 10
Głosy przeciw --1
Głosy wstrzymujące się --1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XXIII/189/12.

Ad. 4 Interpelacje i zapytania radnych.   
Radna  Grażyna  Zienkiewicz –   zwróciła  uwagę  na  pilną  potrzebę  remontu  drogi  Kłodawa 
-Chwalęcice na  odcinku przy ulicy Lipowej naprzeciwko świetlicy.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że interpelacja zostanie przekazana  do Zarządu Dróg 
Powiatowych.

Radna Justyna Piotrzkiewicz – przekazała prośbę mieszkańców  ulicy Bocznej w Chwalęcicach 
dotyczącą  wyrównania drogi po budowie kanalizacji.

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła o zgłoszenie do Zarządu Dróg Powiatowych potrzeby  załatania 
dziur na drodze Wojcieszyce – Różanki, która znajduje się w katastrofalnym stanie oraz o naprawę drogi 
Różanki – Janczewo. Radna poprosiła o sukcesywne utwardzanie alejek na cmentarzach komunalnych 
przez  Zakład  Komunalny,  ponieważ  w okresie  opadów atmosferycznych i  roztopów nie  sposób 
poruszać się po cmentarzach, gdyż grzęźnie się w błocie. Chodzi o wyasfaltowanie ich lub utwardzenie 
żwirem, czy kamieniami.

Radna Justyna Kowalska – zapytała, kiedy zostanie naprawione wylewisko w Kłodawie.

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że  punkt zlewny jest w naprawie i nie ma podanego terminu 
zakończenia prac.

Radna Bożena Adamczak – zapytała, czy chór z Różanek może wystąpić na Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy.

Dyrektor GOK Jarosław Pikuła – odpowiedział, że chór może wystąpić.

Radny Jan  Kubera -  poprosił o załatanie dziur na  drodze „nowej schetynówce” i zabezpieczenie 
stawku przy Tesco. Radny  zwrócił uwagę na niewłaściwe zachowanie radnego Korony  podczas 
ostatniej Komisji Rewizyjnej. Poprosił o interpretację Przewodniczącego Rady, co należy zrobić w 
sytuacji kiedy Radny wtargnie na posiedzenie Komisji i zażąda jej zakończenia, ponieważ kolejna 
Komisja rozpoczyna obrady.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że po przeprowadzeniu wizji lokalnej dziury na 
„nowej schetynówce” zostaną załatane.

Kierownik  Jerzy  Jesis  –  odpowiedział,  że  zwróci  się  z  prośbą  do  właściciela  stawku  o  jego 
zabezpieczenie.

Radny Henryk Brzana – zwrócił uwagę na gasnące lampy w Wojcieszycach.
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Radny Andrzej Korona – wyjaśnił, że problem migoczących lamp wynika z  faktu zahaczania świerku 
o linie wysokiego napięcia.. Powiedział, że zgłaszał problem do energetyki ale nie otrzymał odpowiedzi. 
Zapytał, co radni mają zrobić  w sytuacji, kiedy przychodzą na posiedzenie Komisji  i w miejscu, w 
którym ma się ono odbyć pracuje inna Komisja.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że problem lamp został już zgłoszony monitem do 
energetyki.

Radna  Grażyna  Zienkiewicz –  pochwaliła  referat  drogownictwa  za   szybką  interwencję  w 
Chwalęcicach.

Ad. 5 Wolne wnioski.   
Sołtys Regina Korona – poinformowała, że przystanek w  Wojcieszycach nie jest sprzątany, ponieważ 
osobie która się tym zajmowała zakończyła się umowa i poprosiła  o  rozwiązanie tego problemu.

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że jest podpisana umowa z panią  która będzie 
sprzątała przystanek

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan i Wójt Gminy Anna Mołodciak  - złożyli życzenia 
noworoczne wszystkim zabranym na sali.

Ad. 6 Zamknięcie  obrad XXIII Sesji Rady Gminy Kłodawa.  
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął 
obrady Sesji Rady Gminy Kłodawa.

Protokołowała:
Kamila Kłosowska

Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Legan
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