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Protokół z posiedzenia XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 21 czerwca 2013r. 

w Sali  posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

 

 

 

Proponowany porządek obrad na XXX Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłodawa:  

 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad. 

2. Podjęcie uchwał w sprawie: 

a) udzielenia  pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadania inwestycyjne pod 

nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa-Chwalęcice”. 

b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013 rok. 

3. Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  - przywitał wszystkich zebranych na XXX 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obradach XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 12 

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

  

Radni nieobecni: Katarzyna Chmiel, Jan Kubera, Wioletta Mazur. 

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  - zapytał, czy Radni mają uwagi do 

porządku obrad. 

 

Radny Andrzej Korona – złożył wniosek o wykreślenie punktu 2a – podjęcie uchwały w 

sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na zadania inwestycyjne 

pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa – Chwalęcice”. Radny 

uzasadnił swój wniosek. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – złożyła wniosek o  wprowadzenie w punkcie 3 interpelacji i 

zapytań radnych. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Andrzeja 

Korony. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za – 3 

Głosy przeciw – 8 

Głosy wstrzymujące się – 1 



 

2 
 

Wniosek nie przeszedł. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał  pod głosowanie wniosek Radnej 

Grażyny Zienkiewicz. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za – 12 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Wniosek przeszedł. 

 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan –przedstawił porządek obrad po 

zmianach i poddał go pod głosowanie. 

Głosy za – 12 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Gorzowskiego na zadania inwestycyjne pod nazwą: „Remont drogi powiatowej nr 1409F 

na odcinku Kłodawa – Chwalęcice”. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – poinformowała, że 14 czerwca otrzymała  pismo z Powiatu 

z informacją, że przeprowadzony przetarg na remont drogi Kłodawa - Chwalęcice wyłonił 

wykonawcę droższego niż planowano. Gmina i Powiat musza zwiększyć środki na ten cel o 

600 tys łącznie (300 tys Powiat, 300 tys Gmina). Aby zwiększyć budżet na to zadanie 

potrzebna jest zgoda Rady Gminy. Sesja w Powiecie odbędzie się 25 czerwca, do tego czasu 

musi być opinia Rady Gminy o zwiększeniu środków stąd prośba o zwołanie Sesji 

Nadzwyczajnej. Wyjaśniła, że brakujące środki na ten cel zostaną przesunięte z budżetu 

budowanej świetlicy w Różankach. Kwota po przetargu jest niższa niż zaplanowana w 

budżecie i ta różnica zostanie przeznaczona na remont drogi. Dodała, że budowa świetlicy nie 

jest zagrożona i zostanie zrealizowana w terminie.  

. 

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Paweł Tokarczuk  –wyjaśnił, że w wytycznych do 

programu jest zapisane że, jeżeli  ktoś rezygnuje z dofinansowania na daną drogę, to w 

kolejnych latach nie otrzyma dofinansowania. Jeżeli w tym roku nie wybudujemy tej drogi, to 

jeżeli będziemy to chcieli robić w przyszłych latach, to będziemy musieli to robić z własnych 

środków. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – wyjaśniła, że nie było możliwości aby temat 

przedyskutować na komisjach i że wolałaby te 800 tysięcy złotych przeznaczyć na drogi 

gminne, jednak droga  „Kłodawa – Chwalęcice”  jest strategiczną. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan –dodał, że  jest to jedna z najważniejszych dróg i 

kierunek alternatywny dojazdu do Gorzowa. Uchwała powinna być dzisiaj w przeciwnym 

razie droga nigdy nie będzie zrobiona. 

 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, że świetlica w Różankach jest inwestycją bardzo 

oczekiwaną przez mieszkańców i pomimo zapewnień Pani Wójt, że ściągnięcie 300 tyś ze 

świetlicy w Różankach, nie zagrozi realizacji inwestycji, to powinno się uspokoić 

mieszkańców i na zebraniu wiejskim wyjaśnić, że świetlica będzie wybudowana w terminie. 
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Dodała, że na poprzedniej sesji opowiedziała się za realizacją drogi pomiędzy Wojcieszycami 

a Różankami. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że w jej opinii drogą priorytetową jest droga 

Różanki – Wojcieszyce i za realizacją tej drogi głosowała, jednak Rada podjęła inną decyzję i 

pomimo tego, iż się z nią nie zgadza szanuje ją. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła o potwierdzenie, że zwiększenie środków na drogą 

Kłodawa - Chwalęcice, nie zagrozi budowie świetlicy w Różankach. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak - zagwarantowała, że świetlica w Różankach 

zostanie wybudowana w terminie a środki na ten cel są zabezpieczone. 

 

Radny Pan Andrzej Korona – powiedział, że pod obrady Rady musimy poddać projekt 

umowy  partnerskiej Powiatu. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że nie musimy, ponieważ to nie będzie 

umowa partnerska. Będzie nazwa taka, która pozwoli służbom technicznym na przelanie 

środków w wykonywanym zadaniu. 

 

Radny Pan Andrzej Korona – odpowiedział, że taka odpowiedź go zadowala. 

 

Radny Pan Andrzej Korona – odpowiedział, że chce żeby Rada przestrzegała prawa. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że umowa z Powiatem będzie podpisana na 

takich samych zasadach jak umowy wcześniejsze, i wówczas nikt prawa nie złamał. 

 

Radny Pan Andrzej Korona – złożył  wniosek  o oddalenie projektu uchwały, ponieważ 

pojawiła się nagle, nie została przedyskutowana na komisjach. 

 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek Pana Korony. 

Głosy za – 3 

Głosy przeciw – 9 

Głosy wstrzymujące się - 0 

Wniosek został odrzucony. 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod 

głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za - 9 

Głosy przeciw – 3 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXX/229/13. 

 

Ad. 2b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 

2013 rok. 

 

Skarbnik Gminy Kłodawa Jadwiga Majewska – omówiła projekt uchwały.  

DOCHODY 
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Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1.365,01 zł, w tym: 

Dział 801 „Oświata i wychowania” zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.365,01 zł, 

z tytułu zwrotu środków z Euroregionu „Pro Europa Viadrina” Stowarzyszenie Gmin Polskich, w 

ramach programu zrealizowanego w 2012 r. pod nazwą „Polsko – Niemiecka inauguracji roku 

szkolnego 2012/2013”. 

WYDATKI 

Zwiększa się wydatki budżetowe o łączną kwotę 1.365,01 zł, w tym: 

Dział 630 „Turystyka” zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę 1.365,01 zł,   

z przeznaczeniem na obsługę plaż gminnych w okresie wakacyjnym. 

 

Dział 600 „Drogi publiczne powiatowe” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 300.000 zł,  

w ramach udzielonej dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Gorzowskiego,  

z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji pod nazwą „Remont drogi powiatowej nr 1409F 

na odcinku Kłodawa – Chwalęcice”. 

 

Dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zmniejsza się planowane wydatki majątkowe 

o kwotę 300.000 zł, przeznaczone na budowę świetlicy wiejskiej  w Różankach,  której końcowy 

odbiór i rozliczenie kosztów nastąpi w 2014 r. 

 

W wyniku dokonanych zmian w § 3 niniejszej Uchwały zwiększa się dotację celową  

o 300.000 zł dla Powiatu Gorzowskiego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pod nazwą 

„Remont drogi powiatowej nr 1409F na odcinku Kłodawa - Chwalęcice”. 

Radni nie zabrali głosów w związku z czym Przewodniczący Rady Andrzej Legan poddał 

pod głosowanie projekt uchwały. 

Głosy za –  9 

Głosy przeciw – 3 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXX/230/13. 

 

Ad. 3. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała Naczelnika Powiatu, kiedy planują rozpoczęcie 

remontu drogi Kłodawa – Chwalęcice. 

 

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Paweł Tokarczuk  –   podziękował za podjęcie tej 

uchwały, dodał, że podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi około połowy lipca, natomiast 

prace mają się skończyć do 15 października. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała, jaka kwota jest przeznaczona  na naprawę asfaltów 

gminnych, kiedy ubytki będą naprawiane i jak wygląda sprawa z pojemnikami na odpady 
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Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że w budżecie zaplanowano 50 tyś zł i 

jest to kwota minimalna. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak –zapytała, kiedy nastąpi przekazanie terenu w Zdroisku, jakie 

są plany odnośnie remontu drogi Różanki - Wojcieszyce. Poprosiła o wycięcie krzaków na 

drodze Różanki - Wojcieszyce, ponieważ ograniczają widoczność. 

 

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Paweł Tokarczuk  –  odpowiedział, że przekaże 

wnioski dla Zarządu. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak –  wyjaśniła, że geodeta pracuje na zlecenie gmin, Powiat nie 

przekaże nam żadnych działek, jeżeli  Gmina nie poniesie kosztów wydzielenia, i aktu 

notarialnego. 

 

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Paweł Tokarczuk  –odnośnie drogi Wojcieszyce – 

Różanki to złożony przez państwa wniosek omawiany będzie na najbliższym Zarządzie, jeżeli 

będzie pozytywna akceptacja wystąpimy do Państwa z prośbą o dofinansowanie. Pobocza 

przy drodze wykosimy własnym sprzętem. 

 

Radna Bożena Adamczak – pytania do Pana Naczelnika - poprosiła o wyczyszczenie 

drogi powiatowej przy ulicy Lipowej w  Różankach i zapytała, czy będą przeprowadzane 

jakieś prace na drodze Różanki - Janczewo 

 

Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych Paweł Tokarczuk  – odpowiedział, że jest zgoda 

Zarządu na wbudowanie frezlu. 

 

Radny Pan Andrzej Korona – powiedział, że przy drodze z Wojcieszyce  należącej do 

Powiatu bardzo długo leżą na drodze śmieci, których Powiat nie sprząta. Dodał, że powiat 

zaniedbuje sprawę koszenia terenów do niego należących. 

 

Naczelnik Powiatu Paweł Tokarczuk  – odpowiedział, że przekaże ten problem Zarządowi i 

poinformuje o decyzji. Odnośnie koszenia  wyjaśnił, że Powiat nie kosi całych działek na 

swoim terenie.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – zapytała, czy przy ulicy Kasztanowej w Różankach 

przewidują frez. 

 

Naczelnik Powiatu Paweł Tokarczuk  – odpowiedział, że tam będzie budowana kanalizacja, 

i wykonawca będzie odtwarzał drogę, do stanu sprzed budowy, 

 

Radna Renata Kożuchowska – zapytała jak będą wydawane pojemniki, jeżeli kogoś nie 

będzie w miejscu zamieszkania. 

 

Z – ca Wójta  Karolina Niciejewska – odpowiedziała, że firma z dostarczaniem 

pojemników powinna zdążyć do 1 lipca 

 

Radny Pan Andrzej Korona – zapytał, czy to prawda, że świetlice nie będą czynne w 

okresie wakacji . 
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Sołtys Regina Korona –  powiedziała, że nie wszystkie dzieci pojadą na wycieczkę , więc te 

które zostaną powinny korzystać ze świetlicy i znajdujących się w niej komputerów. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz –  zapytała, dlaczego nie ma aktualizowanych  ulic  w GPS-ie . 

 

Z – ca Wójta  Karolina Niciejewska – odpowiedziała, że w części jest to wina posiadaczy 

GPS-ów , którzy nie aktualizują i nie wykupują nowych map. Firmy nie aktualizują map, bo 

nie chcą ponosić kosztów. Na bieżąco przesyłamy do Starostwa Powiatowego nowe ulice. 

 

Sołtys Regina Korona –  zapytała się czy świetlica w Wojcieszycach w okresie wakacji  

będzie otwarta. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak –  odpowiedziała, że Panią Sołtys poinformuje. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz –  Radna Grażyna Zienkiewicz –  w związku z wieloma 

zapytaniami radnych dotyczących segregacji odpadów na nowych zasadach  zaapelowała o 

zaproszenie na kolejną Sesję Dyrektora Biura Związku Celowego  

 

Ad. 4. Zamknięcie obrad XXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Andrzej Legan  - podziękował za uwagę i zamknął obrady XXX 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Legan 


