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Protokół z posiedzenia XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 06 maja 2013r. 

w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

Proponowany porządek obrad na XXVIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwały w sprawie: 

a) współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Promocja zintegrowanego 

podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru 

Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”. 

3. Zamknięcie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXVIII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obradach XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 

Radnych, w związku z czym Sesja jest prawomocna aby móc podejmować uchwały. 

 

Radni nieobecni: Wioletta Mazur, Jarosław Szyliński. 

 

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. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o 

nazwie „Promocja zintegrowanego podejścia w polityce rozwoju poprzez budowę Strategii 

Rozwoju Miejskiego oraz Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego”.  

 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

Krzysztof Karwatowicz – przeprosił za spowodowanie zwołania Sesji Rady Gminy Kłodawa 

w trybie nadzwyczajnym. Dodał, że Ministerstwo Rozwoju Regionalnego narzuciło tak 

krótkie terminy na podjęcie uchwał przez uczestników projektu. Omówił genezę projektu oraz 

jego założenia. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - zdementowała informacje, jakie pojawiły się w prasie 

dotyczące poparcia przez Wójta przyłączenia się Gminy Kłodawa do Gorzowa. 

Zawnioskowała o zmodyfikowanie umowy partnerstwa w taki sposób, aby zabezpieczyć 

interesy gminy poprzez możliwość nanoszenia uwag na dokumenty powstające w ramach 

projektu. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, jakie korzyści odniosą gminy z tytułu przystąpienia 

do projektu. Dodała, że projekt uchwały wraz z umową został sporządzony w bardzo 

niezrozumiały sposób i brakuje w nim definicji podstawowych terminów tj. np. obszar 

funkcjonalny miasta Gorzowa. 

 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

Krzysztof Karwatowicz - odpowiedział, że dokumenty zostały sporządzone na podstawie 

wzorca przekazanego przez Ministerstwo i posługiwanie się tymi samymi sformułowaniami 

zwiększyło szanse na dofinansowanie projektu. Korzyścią dla gmin będzie wspólne 

sformułowanie dokumentu dla obszaru funkcjonalnego bez wkładu swoich środków. Dodał, 

że dokument będzie „podkładką” do rozmów z Urzędem Marszałkowskim dotyczących 

ubiegania się o środki finansowe. 

 

Radny Czesław Konieczuk -   zapytał Wójta o przyszłe korzyści z tyt. uczestnictwa w 

projekcie i o wpływ gminy na opracowywaną strategię. 

 

Kierownik Jerzy Jesis - odpowiedział, że uczestnictwo w projekcie zwiększy szanse na 

pozyskiwanie środków unijnych. 

 

Radna Bożena Adamczak - poparła zdanie Radnej Zienkiewicz dotyczące braku 

przejrzystości dokumentu. Dodała, że czas na podjęcie decyzji jest zbyt krótki a 

konsekwencje przystąpienia do projektu są długofalowe. Wyraziła obawę, że przekazanie 

miastu tak dużych kompetencji zaowocuje brakiem wpływu gminy na późniejsze decyzje. 

Zapytała, czy Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wiedziała o podpisaniu przez 

gminę listu intencyjnego. Poprosiła o rozwinięcie idei Gorzowskiego Ośrodka 

Technologicznego. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 
odpowiedziała w imieniu Komisji, że brak było informacji o podpisaniu listu intencyjnego. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - dodała, że dokument nie spowoduje negatywnych skutków 

finansowych dla gminy, wręcz przeciwnie. 

 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

Krzysztof Karwatowicz - odpowiedział, że w umowie jest zapisane, że Urząd wytypuje 

osobę do współpracy z miastem w ramach tego projektu. Ponadto gmina będzie musiała 

podać swoje wymagania względem dokumentu na podstawie szkieletu strategii 

uwzględniające dane tj. zasoby, główne cele, liczbę ludności, typowe przedmioty działalności 

gospodarczego. Dodał, że następnie taki dokument będzie opiniowany przez radnych, 

urzędników i mieszkańców. Odnośnie Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego wyjaśnił, że 

inicjatywa obejmuje kształcenie  na poziomie zawodowym, średnim, technicznym, wyższym; 

tworzenie warunków dla innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych i w efekcie 

podejmowanych działań rozwój sektora przemysłowego. 

 

Radny Andrzej Korona - powiedział, że po raz drugi w krótkim odstępie czasu zwoływana 

jest sesja nadzwyczajna w celu uchwalenia dokumentu dla miasta Gorzowa, niekorzystnego 

dla gminy. Radny również zwrócił uwagę na nieczytelność projektu uchwały i załączonego do 

niej projektu umowy. Wskazał szereg błędów występujących w dokumencie.  Radny uważa, 

że dokument został celowo sporządzony w taki sposób aby zmarginalizować prawa gmin 

uczestniczących w projekcie. Dodał, że zapis w § 4 ust. 5  umowy partnerstwa mówiący o 
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konsultacji  lidera z partnerami treści powstałych dokumentów jest nicnieznaczący, ponieważ  

zapis nie oznacza, ze uwagi gminy muszą być uwzględnione a mówi jedynie o konsultacji. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz - uważa, że miasto po raz kolejny pokazało, że lekceważy 

gminy ościenne, ponieważ zwraca się do Rady Gminy z prośbą o podjęcie uchwały po 

wstępnej ocenie wniosku, a nie przed jego złożeniem. Poparła zdanie Radnego Korony 

odnośnie zapisów w umowie partnerstwa. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że projekt zaproponowany przez Miasto jest 

ciekawy i prowadzi do bardzo istotnej dla interesów naszego regionu kwestii, tj. do 

utworzenia Akademii Gorzowskiej i do rozwoju Gorzowa Wlkp. i okolic. Zaproponowała, 

aby na Sesji zająć się tylko projektem uchwały, który jest pilny i niezbędny do dalszych prac 

nad projektem, natomiast projekt umowy przedyskutować na późniejszych komisjach. 

 

Dyrektor Biura Rozwoju Miasta i Aglomeracji Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. 

Krzysztof Karwatowicz - odpowiedział, że  do końca tygodnia musi przekazać podpisaną 

uchwałę i umowę do ministerstwa Rozwoju Regionalnego. 

 

Po dalszej dyskusji na wniosek Radnego Andrzeja Korony zmodyfikowano § 4 ust. 5 i § 7 

ust. 3 projektu umowy partnerskiej w następujący sposób: 

 

§ 4. 5. Lider jest zobowiązany do uzgadniania w formie pisemnej z Partnerami treści 

powstałych w ramach Projektu dokumentów.  

 

§ 7. 3. Lider udziela Partnerom prawa do korzystania (licencji) z opracowanej w ramach 

Projektu strategii rozwoju miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego, w 

zakresie poniższych pól eksploatacji: 

a) utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części poprzez wytwarzanie egzemplarzy 

jakąkolwiek techniką; 

b) wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu oryginału lub egzemplarzy; 

c) rozpowszechniania poprzez publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie poprawki zgłoszone 

przez Radnego Andrzeja Koronę. 

Poprawki zostały przyjęte jednogłośnie 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod 

głosowanie projekt uchwały wraz z projektem umowy z wprowadzonymi zmianami. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za - 10 

Głosy przeciw - 2 

Głosy wstrzymujące się - 1. 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXVIII/214/13. 

 

Ad. 3. Zamknięcie obrad XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – podziękował wszystkim za przybycie i zamknął 

obrady XXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 
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Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 

 


