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Protokół z posiedzenia XXXI  Sesji Rady Gminy Kłodawa,  

która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2013r. 

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

 

 

Proponowany porządek obrad na XXXI sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

d) przyjęcie protokołów z XXIX, XXX  sesji Rady Gminy Kłodawa. 

2. Złożenie podziękowań ustępującemu sołtysowi sołectwa Różanki Panu Julianowi Banickiemu  za 

długoletnią pracę. 

3. Wystąpienie Dyrektora Związku Celowego Gmin MG-6 i przedstawienie przez niego informacji 

na temat realizacji obowiązku gospodarowania odpadami na terenie Gminy  Kłodawa po nowelizacji 

ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. 

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

5. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat realizacji umów dzierżawy mienia  gminnego. 

6. Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat realizacji planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz uchwał o przystąpieniu do realizacji planów. 

7. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa obręb 

Santocko; 

b) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń, w zakresie odnoszącym się do 

działek o nr. ew: 786/1; 786/2; 786/3; 786/4; 786/5; 786/6; 

c) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w 

wyniku podziału; 

d) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych; 

e) ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy 

Kłodawa; 

f) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013r. 

g) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (1); 

h) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (2); 

i) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (3); 

j) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (4). 

8. Interpelacje i zapytania radnych. 

9. Wolne wnioski. 

10. Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXXI Sesji 

Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1b Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obradach XXXI Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 15 Radnych, w związku z 

czym Sesja jest prawomocna aby móc podejmować uchwały.  

 
Ad. 1c Przyjęcie porządku obrad. 

Wójt  Gminy Anna Mołodciak – poprosiła o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w 
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sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa obręb 

Santocko, z powodu braku odpowiedzi Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi w sprawie zmiany 

przeznaczenia gruntów rolnych klasy trzeciej na cele nierolnicze.  

 

Radna Wioletta Mazur – poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad pisma mieszkańców 

Osiedla Marzeń i tym samym umożliwienie przedstawienia stanowiska mieszkańców w sprawie 

projektu uchwały dotyczącego przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania 

na Osiedlu Marzeń. Poprosiła również o przesunięcie punktu interpelacje i zapytania radnych, przed 

punkt dotyczący uchwał. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że pisma które dotyczą uchwał, będą 

odczytane przy omawianiu uchwał. Robienie osobnego punktu w porządku obrad nigdy nie było 

praktykowane. Jeżeli chodzi o punkt „Interpelacje i zapytania Radnych” podjęliśmy decyzję, że ten 

punkt przenosimy na koniec.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – uważa, że Przewodniczący bez zbędnego komentarza powinien 

poddawać pod głosowanie wnioski składane przez radnych, tym bardziej, że w sesji uczestniczą 

mieszkańcy, którzy chcą się wypowiedzieć. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  poddał pod głosowanie  złożone wnioski: 

1.Wniosek Pani Wójt o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa obręb Santocko. 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0   

Wniosek przeszedł. 

2. Wniosek Radnej Wioletty Mazur o umieszczenie w porządku obrad  jako punkt 7 pisma 

mieszkańców Osiedla Marzeń. 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 

Głosy za – 8 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 3 

Wniosek przeszedł.  

3. Wniosek Radnej Wioletty Mazur o umieszczenie punktu interpelacje i zapytania radnych przed 

punktem dotyczącym uchwał 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 

Głosy za – 5 

Głosy przeciw – 4 

Głosy wstrzymujące się – 2 

Wniosek przeszedł 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad z wprowadzonymi poprawkami. 

W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad. 1d Przyjęcie protokołów z XXIX, XXX  sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zgłosił autopoprawkę dotyczącą protokołu XXIX,  

na stronie 18 uwaga nr  3, głosowanie się nie bilansuje, ma być  7,5,3 głosy wstrzymujące a jest 2. 
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Przewodniczący zapytał się czy ktoś ma jeszcze jakieś uwagi do tego protokołu. Nikt się nie zgłosił. 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 

protokołu pod głosowanie. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0    

Przewodniczący zapytał się czy ktoś ma  jakieś uwagi dotyczące XXX protokołu.  

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – zgłosiła uwagę dotyczącą uzasadnienia uchwały w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej dla powiatu gorzowskiego. Tam pojawił się zapis, że środki zostaną  

przesunięte z budżetu budowanej świetlicy w Różankach, a nie pojawiła się informacja, że jest to 

różnica między kwotą zapisaną w budżecie a tą poprzetargową. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że poprawka została przyjęta, i będzie 

wpisana do właściwego protokołu, więcej uwag nie było. 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 

protokołu pod głosowanie. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw – 0 

Głosy wstrzymujące się – 0    

Protokół został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad.2 Złożenie podziękowań ustępującemu sołtysowi sołectwa Różanki Panu Julianowi 

Banickiemu   za długoletnią pracę. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poinformował, że po długoletniej służbie na 

stanowisku sołtysa sołectwa Różanki rezygnację złożył Pan Julian Banicki. Funkcję Sołtysa pełnił 23 

lata. Podziękował Panu Banickiemu za te lata które poświęcił na rzecz mieszkańców Różanek jak i 

całej Gminy.  

Następnie podziękowania Panu Banickiemu złożyła Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak wraz z 

sołtysami Gminy Kłodawa. 

 

Następnie głos zabrały Radna Bożena Adamczak oraz Radna Grażyna Kaźmierczak, które 

również złożyły podziękowania ustępującemu sołtysowi za swoją wieloletnią społeczną pracę. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że został wybrany nowy sołtys 

Różanek, Pan Wiesław Motyk. 

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak -  pogratulowała Panu Wiesławowi Motykowi i  zaprosiła 

do grona sołtysów. 
 

Ad.3  Wystąpienie Dyrektora Związku Celowego Gmin MG-6 i przedstawienie przez niego 

informacji na temat realizacji obowiązku gospodarowania odpadami na terenie Gminy  

Kłodawa po nowelizacji ustawy   o utrzymaniu porządku i czystości.   
Dyrektor Maciej Pierzecki – przedstawił informację na temat realizacji obowiązku gospodarowania 

odpadami na terenie Gminy Kłodawa po nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości. 

 

Radna Wioletta Mazur – powiedziała, że nie ma worków i pojemników na szkło. Zapytała się, czy 

będą worki, czy szkło wrzucać do pojemnika gdzie jest plastik i papier. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – powiedział, żeby takie przypadki zgłaszać bezpośrednio do Związku 

Celowego Gmin. Dodał, że nie słyszał, takich przypadków żeby ktoś dostał pojemniki a nie dostał 

worków. 
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Radna Renata Kożuchowska – powiedziała, że w czwartek było święto, nie było żadnej informacji 

kiedy będą wywożone śmieci, w środę czy w piątek. Mieszkańcy byli zdezorientowani czy 

wystawiać kosz w środę czy w piątek. Druga sprawa – jak jest z przedsiębiorstwami, gdzie faktury 

można odbierać. Pieniążki są puszczone na konto, a nie ma dokumentacji. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – jeżeli chodzi o faktury to ta usługa nie jest objęta podatkiem VAT, w 

związku z czym Związek Celowy nie wystawia faktur, dowodem honorowanym przez Urzędy 

powinna być deklaracja oraz kopie dowodów wpłat. Taka jest opinia Ministerstwa. 

 

Mecenas Krzysztof Grzsiowski – dodał, że  Gmina Kłodawa też nie wystawia faktur  z tytułu 

podatków od nieruchomości, to też jest opłata publiczno – prawna, tak jak mamy podatek i z tego 

tytułu nie jest wystawiana żadna faktura przez Urząd z żadną stawką zerową, nie ma czegoś takiego. 

przedsiębiorcy płacą podatki od nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji i dowodu wpłaty. 

 

Sołtys Zofia Kłos – Gryska – powiedziała  że reprezentuje budownictwo wielorodzinne i po 

wypowiedzi Pana Dyrektora odniosła wrażenie, że w tym całym bałaganie z wprowadzeniem nowej 

ustawy najważniejsze są pieniądze. Powiedziała, że nie zapłaci za miesiąc lipiec bo nie ma za co. 

Wyjaśniła, ze wydała przez bałagan jaki zapanował znacznie więcej pieniędzy, dzwoniąc i błagając o 

wywóz śmieci, niż by miała zapłacić rachunek który jest do zapłacenia. Ludzie wyrzucali śmieci 

gdzie się dało, mieliśmy zawsze porządek. Czy VEOLII nie stać na zakup nowych pojemników, bo 

niektóre są w złym stanie. Jeżeli tak ma być dalej to za co mamy płacić. Powiedziała, że  panowie 

wywożący śmieci powinni po sobie pozostawiać porządek. Dosyć, że  wywóz śmieci jest raz w 

tygodniu, to w dodatku jest to robione właściwie. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – wyjaśnił, że na początku lipca firma wchodziła w zakres realizacji 

usługi to były pewne problemy, w tej chwili zdecydowana ich większość została rozwiązana. Dodał, 

że informację o uszkodzonych pojemnikach należy zgłaszać do Związku Celowego Gmin. 

Częstotliwość wywożenia śmieci została ustalona w regulaminie i specyfikacji  przetargowej , w tym 

momencie nie możemy zmieniać umowy z wykonawcą. W przyszłości można proponować 

wprowadzenie większej częstotliwości wywożenia śmieci. 

 

Radny Gerard Bieryło – poruszył temat worków na szkło. Poprosił o poinformowanie 

przewoźników, żeby tam gdzie są wystawione dwa pojemniki a nie ma worka na szkło, zostawić 

worek. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że myje pojemniki po żywności, a są dziesiątki ludzi  

którzy tego nie robią. Dlaczego wszystko wrzucamy do jednego pojemnika. Było mówione że 

plastiki będziemy wrzucać do worka z plastikami, tam też będziemy dorzucać puszki , papier tam 

gdzie papier, szkło do szkła. Ludzie nie wiedzą jak mają płacić i gdzie, wszyscy powinni dostać taką 

informację. Dlaczego ludzie muszą ponosić dodatkową opłatę płacąc za rachunek w GBS-ie.   

Poruszyła temat odpadów wielkogabarytowych, nie może być tak aby pod domem stał tapczan czy 

telewizor przez długi czas. Nie można czekać do czwartej soboty miesiąca. Radna zapytała się, jak  

będzie wyglądała sprawa z czystością pojemników. Zapytała się również dlaczego przeterminowane 

leki można tylko oddawać w Kłodawie. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki –  powiedział, że leki można również oddawać w aptekach w Gorzowie. 

Odnośnie sposobu segregacji, to został on uchwalony przez Państwa, decyzją Rady Gminy. Firma w 

swoich obowiązkach ma myć pojemniki dwa razy w ciągu roku w okresie od kwietnia do 

października w sezonie letnim, można również myć co tydzień, ale to są już inne koszty usługi. 

Jeżeli chodzi wywożenie odpadów gabarytowych, to odbywa się to tak jak się odbywało wcześniej, 

też firma odbierała raz w miesiącu, zbierała takie zgłoszenia od mieszkańców. Odnośnie  ponoszenia 
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dodatkowej opłaty podczas płacenia za usługę, to przed wejściem tej ustawy do wszystkich 

mieszkańców Gminy zostały rozesłane pocztą bezadresową ulotki gdzie można płacić, podany był 

numer rachunku i sposób naliczenia tej opłaty wraz z druczkiem do zapłaty, więc trudno mi się 

odnosić że mieszkańcy nie otrzymali informacji. Dodatkowo na tablicach ogłoszeń w Gminie i 

poszczególnych sołectwach były ogłoszone takie informacje. Co do opłaty w Banku GBS , to 

startowaliśmy od kwoty 4zł, podczas negocjacji udało się tę kwotę zmniejszyć do 0,45 gr. 

 

Radny Jan Kubera – zapytał się, czy jak dostawi worek do pojemnika czy to będzie odbierane. 

Zapytał, czy jeżeli w miejscach takich jak sala wiejska w dniu imprezy nagromadzi się więcej 

odpadów, to czy można zadzwonić do firmy odbierającej odpady o ich wywóz, czy trzeba czekać do 

określonego terminu. Zasugerował dostarczanie worków szybko ulegających rozkładowi na odpady 

biodegradowalne. 

 

Dodał, że pracownicy Związku Celowego powiedzieli, że Gmina nie będzie płaciła za śmieci 

gminne, zapłaci firma która je będzie wywoziła i z taką wiedzą Rada Gminy podjęła uchwałę. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – odpowiedział, że jeżeli chodzi o zwiększoną ilość odpadów z różnych 

względów, to worek należy postawić obok pojemnika i firma go zabierze, ponieważ  ma płacone od 

tony dostarczonych odpadów do ZUO. W przypadku imprez nie będzie dodatkowych kursów po 

odpady, należy czekać na ustalony termin odbioru odpadów. Odnośnie worków do zbierania 

odpadów BIO to ZUO  dysponuje linią technologiczną, która sobie automatycznie rozbierze worek i 

wybierze z niego to co potrzebuje, więc odpady można wkładać do zwykłych worków foliowych. 

Odnośnie śmieci gminnych, to gmina musi złożyć tak jak wszyscy podatnicy deklarację. 

 

Radny Andrzej Korona -  powiedział, że zniszczony został system segregacji odpadów do którego 

mieszkańcy się przyzwyczaili czyli pojemniki na szkło, papier i plastik. Zmiana na gorsze nastąpiła 

ze względu na wygodę ZUO. Następna wada tego systemu jest taka, że mieszkańcy bloków płacą 

drożej. Teraz jest problem jak z tego systemu wyjść. Ten system ma tylko jednego beneficjenta – 

ZUO. Związek Celowy podpisał umowy na rok, a co będzie po upływie tego roku. Radny wyraził 

wniosek do Przewodniczącego Rady i Przewodniczącego Komisji  Komunalnej, że po skończeniu 

wakacji powinniśmy pochylić się nad tym problemem, zwołując Sesję i Komisję Komunalną. 

 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że wszystkie apteki powinny odbierać leki, które chcemy 

zwrócić, Związek Celowy powinien się tym zająć. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – powiedział, że będziemy dążyć do tego aby wszystkie apteki 

przyjmowały leki, ale wiąże się to z kosztami. Z czasem obejmiemy tym systemem cały Gorzów i 

wszystkie Gminy ościenne, a także przychodnie. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – uważa, osoby które mają kompostowniki nie powinni płacić za 

odpady bio. 

 

Sołtys Regina Korona – powiedziała, że system segregowania śmieci  powinien być europejski, a 

jest bałaganiarski. Powiedziała, że rozmawiając z mieszkańcami Wojcieszyc, szczególnie z bloków 

popegeerowskich, powiedzieli że płacą drożej, a sytuacja  jest znacznie gorsza niż przed 

wprowadzeniem tej nowej ustawy. Powiedziała, że będąc na wakacjach na Mazurach zrobiła 

aparatem zdjęcia pojemników kolorowych na śmieci ustawianych przy sklepach i na rogu ulic. 

System który ma kształtować świadomość obywateli o segregowaniu polega na tym, że zostawiamy 

te same brudne pojemniki, tylko przyklejamy nowe naklejki i nie dajemy nic nowego, to w 

świadomości ludzi nic nie wprowadza, wprowadza tylko że jest tak samo, a w praktyce okazuje się 

że jest gorzej. Związek Celowy Gmin powinien nie tylko przypominać o terminach płatności, ale 

powinnien inwestować. Sołtys zapytała się , czy jest planowane stawianie we wsi co najmniej w 
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czterech punktach  pojemników kolorowych na surowce . Obywatel wrzucając odpady  nie ponosił 

by żadnych kosztów. Ludzie mają wrzucać używaną odzież do pojemników z odpadami,   przecież 

takie ciuchy mogą być jeszcze używane przez innych. Segregowanie tylko szkła jest nie do 

przyjęcia, a co z plastikiem, papierem, więc takie pojemniki kolorowe powinny być we wsiach. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – nawiązał do wypowiedzi Radnej Kaźmierczak, że w Związku 

Celowym Gmin trwa kontrola Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie 

wdrażania przepisów nowej ustawy, jeżeli będą już wyniki pokontrolne to Związek Celowy 

poinformuje o nich. Odpowiadając na pytanie Pani Sołtys, powiedział że system segregowania który 

obowiązuje wyklucza stawianie dodatkowych pojemników na dodatkowe frakcje, ponieważ będzie 

to odbierane przez jeden pojazd. 

 

Radny Henryk Brzana – zapytał czy jest taka możliwość, że wywóz śmieci podrożeje. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – powiedział że tak, ponieważ gdy odpadów będzie więcej opłaty będą 

musiały wzrosnąć aby pokryć ten system który ma być samofinansujący, czyli Gmina nie może do 

niego dokładać, nie może zarobić, musi być w okolicach zero, czyli bilansować się. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła, aby Dyrektor przedstawił Radnym zestawienie półroczne 

odpadów komunalnych, BIO wywiezionych z naszej Gminy,  i jaki jest tego koszt. Odpady szklane 

powinny być wywożone bez ponoszenia kosztów jako surowiec wtórny. Z tego nowego systemu 

zysk ma jedynie ZUO. Radna zapytała się dlaczego ma płacić za odpady z imprez w obiektach 

publicznych. Dlaczego nie ma opłaty za każdy wystawiony worek przed budynkiem, w którym było 

„impreza”. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – to są wewnętrzne uregulowania Gminy, która powinna obciążyć 

wynajmującego za dany lokal, później Gmina wnosi opłatę do MG-6. Nie powinna za to płacić 

gmina, tylko wynajmujący. Jeżeli impreza jest gminna to wówczas płaci Gmina, jeżeli jest prywatna 

to opłatę powinien ponosić mieszkaniec. 

 

Radny Henryk Brzana – zapytał, czy mieszkańcy gmin mogą uiszczać opłatę w kasie Urzędu 

Miejskiego. 

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – mieszkańcy ościennych Gmin mogą płacić w każdym oddziale Banku 

GBS, gdzie prowizja wynosi 0,45 gr. Płacić można wszędzie tyko wtedy są już wyższe prowizje. 

 

Wójt Gminy  Anna Mołodciak – powiedziała, że w Urzędzie też nie ma kasy, a opłaty uiszczamy w 

banku. Był wyłoniony Bank w wyniku przetargu, GBS dał najkorzystniejszą ofertę, gdyby był 

jeszcze otworzony jeden oddział przy Związku Celowym to dawało by to nam dodatkowe koszty. 

Dodała, że to dobrze że Związek Celowy Gmin zdecydował się, żeby przetarg był ogłoszony tylko 

na rok, ponieważ po roku będzie można wprowadzić zmiany do systemu segregacfji. 

 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że we wrześniu  zwołamy posiedzenie komisji 

komunalnej, przyjrzymy się temu wszystkiemu, opracujemy wnioski, przedstawimy konkretne 

pytania dla Pana Dyrektora.  

 

Dyrektor Maciej Pierzecki – jeżeli się uda wydzielić Gminę Kłodawa z całego Związku Celowego 

Gmin to oczywiście takie dane przedstawimy, powiedział że musi to skonsultować, nie jest teraz w 

stanie odpowiedzieć na to pytanie. 

 

Radny Andrzej Korona – jak my możemy pokrywać deficyt z budżetu Gminy, jeżeli Pan Dyrektor 

mówi że nie jest pewny czy uda się ustalić ile się wywozi śmieci z Gminy i ile spływa pieniędzy do 
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kasy Związku Celowego. Powiedział, że to potwierdza jego najczarniejsze przypuszczenia, że 

system został skonstruowany w ten sposób żeby mieszkańcy ościennych gmin dopłacali do miasta 

Gorzowa, bo koszta są większe w mieście niż w gminie.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – podziękował Panu Dyrektorowi za przybycie. 

 

Ad.4 Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

Wójt Anna Mołodciak – przedstawiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 

 

Z – ca Wójta Karolina Niciejewska – przedstawiła informację o wynikach konkursu na stanowisko 

Dyrektora Przedszkola w Wojcieszycach i Dyrektora Zespołu Szkół w Różankach. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – zabrał głos w sprawie dalszej procedury wyboru Dyrektora 

Zespołu Szkół w Różankach. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zabrała głos w sprawie budowy wodociągu w Chwalęcicach. 

Zapytała, dlaczego nie idzie się prosta drogą, tylko się kręci między domami i terenami 

zagospodarowanymi . Co z ulicą Polną, jest tam wykruszony asfalt. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że jeżeli chodzi o wodociąg który PWIK buduje w celu 

połączenia Santocka z siecią miejską, to on tak został zaplanowany bo skręca w ulicę Leśną, i tam 

mamy  przy okazji możliwość zasilenia ulicy Sosnową i wszystkich budynków które teraz mają 

własne ujęcia, ale w przyszłości trzeba będzie tam dobudować odnogi wodociągowe. Jeżeli chodzi o 

przedłużenie Partyzantów to byśmy musieli wchodzić w las, a to już by się wiązało z kosztami za 

dzierżawę dla leśników.  

 

Kierownik Kwiatkowski – jeżeli chodzi o Polną i odcinek ulicy Makowej, tu jest jeszcze ważny 

okres gwarancji, firma została poinformowana o zaistniałej sytuacji. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zapytała się, czy prace w świetlicy w Różankach idą zgodnie z 

harmonogramem. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że po upomnieniach wykonawcy nie ma 

zagrożenia terminu. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – poruszyła temat sieci kanalizacyjnej i zapytała się kiedy będą 

wznowione prace przy ulicy Niepodległości, kiedy zostaną uzyskane pozwolenia ze Starostwa 

Powiatowego na realizację prac. Wypowiedziała się również na temat śmieci znajdujących się 

niedaleko budowanej świetlicy wiejskiej. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – powiedział, że był dzisiaj w Różankach i zaczęli już prace, od Kościoła idą 

w ulicę Niepodległości. Jeżeli chodzi o śmieci to Pani Wójt zwracała już uwagę, widocznie trzeba 

będzie ponowić prośbę. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zadała pytanie o kwotę wpływu do budżetu z tytułu sprzedaży działek 

w Kłodawie i poprosiła o wzięcie pod uwagę ulicy Ogrodowej w Różankach podczas nakładania  

nakładek bitumicznych, ponieważ zarówno okresy suszy jak i opadów nie sprzyjają tej drodze i 

przemieszczaniu się po niej. 

 

Kierownik Kwiatkowski – powiedział, że lepszym rozwiązaniem jest poczekanie do przyszłego 

roku, ponieważ w Gorzowie przy ulicy Żwirowej mamy naoczny dowód aby się wstrzymać z tą 

nakładką, nie przyniosła ona efektu na tej ulicy. 



8 

 

 

Radna Katarzyna Chmiel – zapytała się czy plac zabaw w przedszkolu w Różankach będzie 

wykonany w tym roku tak jak to było deklarowane, i kiedy. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – w dniu dzisiejszym pani dyrektor dostała informację, że ma 

zorientować się jakie elementy placu zabaw uzupełnić, dostała odpowiednią kwotę na zakupy, do 

końca wakacji plac zabaw będzie uzupełniony. Dodała, że rozmawiała z panem nadleśniczym, 

prawdopodobnie urządzimy wspólnie plac zabaw przy boisku sportowym tam gdzie jest miejsce 

odpoczynku. Jeden z elementów ma być zakupiony na boisku sportowym w miejscu gdzie został 

zniszczony.  

 

Radna Katarzyna Chmiel – czy jest jakaś odpowiedź ze Starostwa w sprawie dróg Kłodawa – 

Chwalęcice i  ulice w Różankach, drogi Wojcieszyce – Różanki, droga Różanki – Janczewo i ulica 

Kasztanowa. Radna poprosiła aby kolejne spotkanie z cyklu „Biała sobota” odbyło się w Różankach. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że druga „Biała sobota” odbędzie się w 

Różankach. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – poprosiła o kilka zadań na temat punktu dotyczącego 

przydomowych oczyszczalni ścieków, czy już wiadomo kiedy rozpocznie się inwestycja. Jeżeli 

chodzi o jutrzejszy przetarg to czy są wpłacone wadia i chętni nabywcy, czy coś już zostało zrobione 

w sprawie solarów. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – odpowiedziała, że  na wpłatę wadium jest termin do dzisiaj do 

końca dnia pracy, mamy nadzieję że wpłyną , na razie żadnych informacji nie ma. Jeżeli chodzi o 

oczyszczalnie ścieków to są dwa etapy w ramach rozwoju obszarów wiejskich, mamy wybudować 

68 oczyszczalni. Ogłaszamy przetarg na wyłonienie wykonawcy, w pierwszym etapie będą 

wybudowane 33 oczyszczalnie w miejscowościach Santoczno, Zdroisko, Rybakowo, w drugim 

etapie Łośno, Rybakowo, Santocko – 35. Otrzymaliśmy dofinansowanie. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – na dzień dzisiejszy przygotowujemy dokumentację do przeprowadzenia  

przetargu, chcemy to we wrześniu ogłosić, chcemy żeby mieszkańcy otrzymali informację jaka 

będzie odpłatność, a to będzie dopiero wiadomo kiedy oferty otworzymy . 

 

Z – ca Wójta Karolina Niciejewska – powiedziała,  że przygotowywanie informacji jest już na 

ukończeniu, trochę nam się to przedłużyło, ponieważ ta sama osoba zajmowała się 

przygotowywaniem  dożynek. Niedługo Państwo otrzymacie niezbędne informacje. 

 

Radna  Bożena  Adamczak – poprosiła  żeby Starostwo zrealizowało wreszcie obietnice naprawy 

drogi przy ulicy Lipowej. Obietnice zrealizowania tych prac otrzymała na piśmie bardzo dawno. 

Poruszyła również temat realizacji  kanalizacji sanitarnej, zdarzają się problemy z uszkodzeniami, od 

razu jest interwencja naszego zakładu komunalnego, za to ukłon w ich stronę. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak –powiedziała, że   jeżeli chodzi o ulicę Lipową to rozmawiała 

wczoraj z Starostą o tych drogach. Muszą kolejny przetarg ogłosić na remonty, nie mamy tego na 

piśmie, będziemy po interpelacjach monitować powtórnie. Jeżeli chodzi o prace kanalizacyjne, 

zdarzają się różne awarie , dobrze że firmy ze sobą współpracują i awarie są natychmiast usuwane, 

mam nadzieję że mieszkańcy cierpliwie to zniosą. 

 

Radna  Bożena  Adamczak – przy ulicy Lipowej, zakręt w prawą stronę na ulicę Szkolną, chodnik  

tam jest w złym stanie, był naprawiany ale chyba nie przez najlepszych specjalistów, ten chodnik 

prowadzi do szkoły i jest wizytówką. 
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Kierownik Andrzej Kwiatkowski – mamy grupę pracowników w ramach współpracy z 

Powiatowym Urzędem Pracy i się nimi posługujemy, nie są to ludzie specjalnie wyszkoleni, robią 

tak jak potrafią. W przyszłości jak będzie więcej pieniędzy można wtedy profesjonalnej firmie 

zlecić, na razie nie stać nas na to. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – w Chwalęcicach jest ulica Ogrodowa  która wymaga poprawy. 

Należy zrobić harmonogram utwardzania tych wszystkich dróg. Ulica Lipowa w Chwalęcicach, czy 

wykonawcy przystępują do polepszenia drogi Chwalęcice – Kłodawa, jeżeli nie to kiedy naprawią 

dziury bo są już takie że nie można po niej jeździć. 

 

Kierownik Kwiatkowski– został rozstrzygnięty już trzeci przetarg na remonty tej ulicy, został na 

tyle pozytywnie rozstrzygnięty że kwota satysfakcjonuje Starostwo i nas . Do dzisiaj nie mamy 

żadnej informacji, jeżeli coś się ruszy to damy znać. 

 

Radny Henryk Brzana – w punkcie trzecim jest napisane że do końca sierpnia ma być ogłoszony 

przetarg na wykonanie dróg, jest ujęta miejscowość Wojcieszyce, zapytał która to droga ma być 

robiona. Zapytał czy jakieś drogi w tym roku były naprawiane.  

 

Kierownik Kwiatkowski – jeżeli chodzi o wykonanie nakładek bitumicznych to jest to odcinek 

ulicy Strzeleckiej, oraz do skrzyżowania z ulicą Jeziorną.  

 

Kierownik  Zakładu Komunalnego Jacek Zatoka – powiedział, że zrobiliśmy ulicę Polną, Krótką, 

Jeziorną, kawałek ulicy przy stadionie, ostatnio były deszcze i być może trzeba będzie poprawić. 

 

Radny Henryk Brzana – zadał pytanie kierownikowi Zatoce, czy nie wiedział, że na ulicy Polnej 

będą robione prace z kanalizacją, z tego co wiem to 2-3 tygodnie przed pracami robił pan drogę. 

 

Kierownik Kwiatkowski – odpowiedział, że jak się rozpoczął cały cykl robienia kanalizacji w 

ramach trzeciego etapu, to Wojcieszyce miały być według harmonogramu na przyszły rok. 

Harmonogram zmieniono z tego względu że rozpoczęto w Różankach, i stwierdzono że z Różanek 

będą jechać przez Wojcieszyce i kończyć na Kłodawie, po to żeby w przyszłym roku rozpocząć 

północną część Różanek. 

 

Sołtys Kłos – Gryska – powiedziała, że bardzo się cieszy, że będzie wykonywana nakładka 

asfaltowa w Różankach – Szklarni, ale jednocześnie jest zaniepokojona ponieważ teraz jest taki czas, 

że u Mularskiego trwają prace rozbiórkowe i budowlane szklarni, ruch jest ogromny. Nie wyobraża 

sobie jak teraz można wejść z remontem drogi. Drogę przecina pod spodem kanał ciepłowniczy 

nieczynny, droga zarywa się w tym mniej więcej miejscu, powinno to być uwzględnione podczas 

wykonywania prac. 

 

Kierownik Kwiatkowski – nie ma żadnych obaw jeżeli chodzi o wykonanie tej drogi od września 

do listopada. Zrobiliśmy badania tej drogi  - wyniki są w normie. Jeżeli chodzi o pana Mularskiego 

to samochody nie jeżdżą przez teren osiedla, jeżdżą tą drogą którą jeździ się do żwirowni. 

Powiadomimy pana Mularskiego aby w określonym dniu nie przejeżdżały tą drogą samochody. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że te prace na Lipowej zostały już rozpoczęte, bo 

wykonywane są już pomiary, pozaznaczane są odległości na tej drodze, widać że coś się tam dzieje. 

 

Radny Jan Kubera – poprosił aby droga przy ulicy Makowej była jak najszybciej zrobiona, aby 

była nakładka bitumiczna, i z dużą ilością parkingów. Gdy zaczyna się szkoła to przewija się dużo 

samochodów, gdy nie będzie dużej ilości parkingów to będzie blokowana ulica Szkolna.   
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Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że dokumentacja techniczna przewiduje ułożenie 

płyty „ameba. 

 

Sołtys Regina Korona – powiedziała że bardzo często wysyłane są pisma do Gminy zawierające 

problemy, nie zawsze dostajemy odpowiedzi na te pisma. Kiedyś wnosiliśmy, że należy 

przeprowadzić inwentaryzację stojących lamp. Niektóre lampy są już dawno zdjęte, stoją tylko słupy, 

drewniane słupy się łamią i  zagrażają bezpieczeństwu. Zasugerowała, aby była komisja 

inwetaryzacyjna oceniająca które latarnie są potrzebne a które nie, gdzie się powinno świecić światło 

a się nie świeci. Jeżeli chodzi o drogi to trzeba zrobić mały odcinek drogi i pobocze pomiędzy ulicą 

Polną a Parkową, bywało że ciągnik musiał wyciągać samochód z tego odcinka drogi. Sołtys 

powiedziała że kierowała pismo do Gminy i Powiatu, oraz były  umieszczane komentarze na stronie 

internetowej w sprawie koszenia trawy na placach  powiatowych . Powiat odpowiedział że tylko 

mogą skosić  pas 7 metrów, bo na resztę nie maja pieniędzy, a w Wojcieszycach rosną trawy po pas. 

Prosimy aby Gmina skutecznie uregulowała ten problem z Powiatem. 
 

Przewodniczący Andrzej Legan – zakończył dyskusję dotyczącą punktu czwartego. 

 

Ad.5 Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat realizacji umów dzierżawy mienia 

gminnego. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że wszystkie sprawozdania były 

przedstawiane na Komisjach. 

Komisja budżetowa – opinia pozytywna, 

Komisja komunalna – opinia pozytywna, 

Komisja oświatowa  - opinia pozytywna. 

Przewodniczący zapytał  się czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie, nikt się nie zgłosił, w związku z 

tym zapytał się kto jest za przyjęciem informacji Wójta na temat realizacji umów dzierżawy mienia 

gminnego. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 
Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 6 Przedstawienie informacji Wójta Gminy na temat realizacji planów zagospodarowania 

przestrzennego oraz uchwał o przystąpieniu do realizacji planów. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel - przedstawiła 

pozytywną opinię komisji na temat sprawozdania. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk– przedstawił pozytywną 

opinię komisji na temat sprawozdania. 

W związku z brakiem dalszych uwag  Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Sprawozdanie zostało przyjęte. 

 

Ad. 7 Odczytanie pisma od mieszkańców „Osiedla marzeń.” 

Radna Grażyna Kaźmierczak – odczytała pismo od mieszkańców „Osiedla Marzeń” dotyczącego 

projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń, w 

zakresie odnoszącym się do działek o nr. ew: 786/1; 786/2; 786/3; 786/4; 786/5; 786/6. Pismo 

stanowi załącznik do protokołu. 
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Ad.8  Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła o wykoszenie zieleni  na działkach  na Osiedlu Parkowym, 

przy ulicy Niepodległości, zbiorniku retencyjnym, drodze na cmentarz i przy ulicy Niepodległości. 

 

Kierownik Kwiatkowski – powiedział, że parę dni przed dożynkami wysłał ekipę i były wykaszane 

tereny w Różankach. Na ulicy Niepodległości nie było koszone ze względu,  że ma wchodzić ekipa 

wykonująca kanalizację, przy zbiorniku było koszone około miesiąca temu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zabrał głos w sprawie ścieżki przy ulicy 

Wojcieszyckiej, przechodzi ona na drugą stronę i jest to na zakręcie. Są tam krzaki które zasłaniają 

czy  ktoś wchodzi na przejście, a także osoba będąca na przejściu nie widzi jadącego samochodu. 

 

Radna Renata Kożuchowska – poprosiła o przyjrzenie się brzozie  która rośnie przy szkole, część 

tego drzewa jest uschnięta, rozpoczyna się rok szkolny, należy przyjrzeć się temu drzewu czy nie jest 

ono zagrożeniem. 

 

Wójt Anna Mołodciak – w sprawie prośby Przewodniczącego to przekażemy to interpelacją  do 

Starostwa Powiatowego. Jeżeli chodzi o sprawę drzewa to nasi pracownicy sprawdzą , jeżeli będzie 

zagrożenie to nastąpi wycięcie. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – poprosiła o przyjrzenie się wyjazdowi z drogi prowadzącej do 

zakładu komunalnego. Poprosiła aby wzmocnić starania o uporządkowanie rzeczki Santoczna. 

 

Wójt Anna Mołodciak – powiedziała, że ze strony Urzędu będzie wystosowane pismo, dobrze że 

państwo działają jako Stowarzyszenie. Jeżeli chodzi o wyjazd to może zamontować lustro. 

 

Kierownik Kwiatkowski – powiedział że  najlepszym rozwiązaniem zabezpieczającym wyjazd 

będzie zamontowanie lustra łamanego. Zwrócimy się do Powiatu żeby oni zamontowali, chyba że 

odpowiedzą nam że nie mają środków, wówczas  lustro założy Gmina. 

 

Radna Bożena Adamczak – przypomniała o rowie na  ulicy Wiśniowej, były dobre warunki do 

czyszczenia, było sucho. Owszem, wykoszono trawę w rowie, przy ulicy Wiśniowej, Lipowej, 

Niepodległości od strony Kłodawy. Prośba o odmulenie ruchu na ulicy Wiśniowej. Kilkakrotnie 

mieszkańcy ulicy Dębowej prosili o wykoszenie traw. 

 

Kierownik Kwiatkowski – jeżeli chodzi o ulicę Dębową  w Różankach to część wykosimy może 

ciągnikiem, a resztę skosimy ręcznie. Jeżeli chodzi o rów na ulicy Lipowej  to wykosiliśmy, 

oczyściliśmy  to co mogliśmy. Trudno mi powiedzieć  czy odmulenie będzie w najbliższym czasie, 

ponieważ to będzie poważniejsza robota, mamy tylko dwie osoby z Urzędu Pracy do pomocy, 

czekamy na więcej, nie chcemy  obiecywać ale się postaramy. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zapytała się o ocieplenie mieszkania socjalnego który oddaliśmy do 

użytku w ubiegłym roku, zimą w łazience powstawał grzyb, prośba o wymienienie desek. 

 

Kierownik Kwiatkowski – powiedział, że może  jutro panowie z referatu inwestycji do tego 

mieszkania socjalnego zajdą, i przyjrzą się co trzeba zrobić w ramach tego ocieplenia. Była taka 

decyzja, że prace miał wykonywać ojciec dziecka który mieszka w tym mieszkaniu z matką. Był 

zatrudniony przez Urząd Pracy, jednak nie doszło to do skutku.  Jutro tam podjedziemy i zobaczymy 

co możemy zrobić we własnym zakresie. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział że otrzymał plik umów podpisanych w imieniu gminy przez 
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Wójta za okres bieżącej i poprzedniej kadencji i że nie przypomina sobie aby rada zajmowała się 

przedmiotem tych umów. Zaproponował aby rada zapoznała się z tym dokumentem, oraz aby 

uporządkować temat, podjąć uchwałę zatwierdzającą te umowy. Druga sprawa dotyczy istniejącego 

w Wojcieszycach wandalizmu. Próbujemy na różne strony walczyć z  tym problemem dążąc do 

złapania i ukarania sprawcy. W ubiegłym tygodniu plac zabaw został zniszczony, poinformowaliśmy 

o tym fakcie Panią Wójt, potem udaliśmy się do pani dzielnicowej. Pani dzielnicowa oznajmiła że 

jest jedyną  policjantką skierowaną do pracy w tym rejonie,  ma tyle pracy w Gorzowie dlatego jest 

dopiero drugi raz w miesiącu  na terenie naszej Gminy. Powiedziała że skontaktuje się z panią sołtys. 

Prośby Dyrektora GOK również były bagatelizowane przez Policję, w przypadkach gdzie Pan 

Dyrektor był w stanie wskazać sprawcę. Jeżeli chodzi o plac zabaw to Pani Sołtys może wskazać już 

trop. Zapytał, czy Policja nie chce, czy nie umie prowadzić takich spraw. Nie może być tak, że jest 

jedna policjantka na Gminę, jest ona obciążona tyloma sprawami, że może być w Gminie tylko raz w 

tygodniu,  przecież ona nie jest w stanie fizycznie sprostać tylu zadaniom. Obecność Komendantów 

Policji na jednej z poprzednich sesji nie przyniosła żadnych rezultatów. Rada przekazała wprawdzie 

nieduże sumy na rzecz Policji, i jaki my pożytek mamy  z tej Policji. Jest to sytuacja nie do 

zaakceptowania, jeżeli nie udaje nam się dogadać z Komendą Rejonową, to może zwrócić się do 

Komendy Wojewódzkiej. Prośba do Pani Wójt aby się zastanowiła co w tej sprawie można zrobić. 

Kolejna sprawa, te akty wandalizmu dokonywane są przez bardzo młode osoby, więc ciśnie się 

pytanie co szkoła ma do powiedzenia w tej kwestii, jako instytucja wychowawcza. Radny wyraził 

prośbę aby przedstawić na Sesji informację na temat działalności wychowawczej polegającej na 

wdrażaniu młodzieży do poszanowania mienia społecznego, niech szkoły nam powiedzą co 

konkretnego w tej kwestii robią. Kolejna  sprawa dotyczyła ulicy Polnej w Wojcieszycach. Kiedy 

Gmina ma zamiar położyć tam nakładkę bitumiczną. Kanalizacja już tam jest zrobiona, ulica jest 

krótka. Ostatnia sprawa, jak Gmina coś robi we wsi to niech o tym zostanie powiadomiony Sołtys, 

niech wie jakie prace są wykonywane w jego wsi. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – odpowiedział, że większość z tych umów ma charakter 

intencyjny i nie ma wymogu  informowania o tym rady. Dodał, że nie obowiązku podejmowania 

uchwały zatwierdzającej poprzednie umowy. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że w treści porozumienia jest mowa o  współpracy 

samorządu, a przecież Rada Gminy jest jednym z dwóch organów samorządu, a my nic nie wiemy o 

podpisaniu takiego porozumienia. Radny uważa, że gdy niema prawnego wymogu, to jest coś 

takiego  jak dobre obyczaje, szanujmy się nawzajem, jeżeli podpisujemy coś w imieniu Gminy i 

samorządu gminy to wypada poinformować Radę. Pani Wójt kiedy ma wątpliwości w jakiejś 

sprawie zaprasza Radnych na konsultację i pyta o zdanie, podpisywanie takich porozumień jest 

sprawą która wymaga przynajmniej skonsultowania, jeśli nie podjęcia uchwały a przynajmniej 

powiadomienia.  

 

Wójt Anna Mołodciak – odpowiedziała, że nie działa na niekorzyść naszych mieszkańców i 

poprosiła o okazanie zaufania. Dodała, że podoba jej się w jaki sposób Sołtys Wojcieszyc walczy z 

wandalizmem. Dodała, że to nie jest tak, że młodzież nie ma zajęcia, bogaty program zajęć jest na 

wakacje, dużo się dzieje. Jest taka grupa ludzi którym chyba sprawia satysfakcję, że coś niszczą. 

Jeżeli chodzi o ulicę Polną w Wojcieszycach to w  budżecie jej nie ma, zastanawiamy się czy po 

inwestycji kanalizacyjnej wchodzić w kolejną, należy przeczekać żeby na tą drogę za chwilę znów 

nie wydawać pieniędzy.  

 

Radny Jarosław Szyliński – poinformował, że wielokrotnie dzwonił do Starostwa w sprawie   

łatania  dziur na drodze Zdroisko – Rybakowo – Łośno. Wjazd do Rybakowa jest tak beznadziejny, 

dziury są po pół metra, mówiono mi że przetarg się odbędzie, później że przetarg został 

unieważniony, będzie kolejny. Od wiosny nie była łatana żadna dziura po zimie.  Poprosił aby 

monitować starostwo, żeby to wykonali. 
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Wójt Gminy Anna Mołodciak  - odpowiedziała, żę rozmawiała na ten temat ze Starostą i jest kilka 

propozycji w tym temacie. 

 

Radna Justyna Kowalska – poinformowała, że pęknięta jest ślizgawka koło Tesco w Kłodawie. 

Poprosiła o zdjęcie tego elementu, żeby nie stanowił zagrożenia. Dodała, że mieszkańcy dziękują za 

niskopodłogowe autobusy. Dodała, że wyjazd na drogę Wojewódzką z ulicy Chwalęcickiej jest 

bardzo niebezpieczny. 

 

Wójt Anna  Mołodciak – poinformowała, że niebezpieczny element zostanie zdjęty. 

 

Kierownik Kwiatkowski – zabrał głos w sprawie znaku stop. Powiedział, że sprawa została 

zgłoszona do Starostwa, mieli przygotować się do zmiany. Zapyta się na jakim etapie jest sprawa. 

 

Radny Henryk Brzana – poruszył temat hydrantów. W czerwcu i lipcu były pożary w 

Wojcieszycach. W dwóch hydrantach nie było dostępu do wody. Zapytał się dlaczego woda nie jest 

pobierana z jeziora, tylko z hydrantów. Kto jest odpowiedzialny za przegląd hydrantów. Druga 

sprawa dotyczy lampy która się nie świeci przy posesji Pana Korony i Pawlaków. Kolejna sprawa 

dotyczy koszenia trawy. Zgłosił, że ani razu nie był koszony park przy Parkowej, po byłym 

cmentarzu. 

 

Wójt Gminy Anna  Mołodciak – powiedziała, że był  przypadek  że strażacy nieumiejętnie 

posługiwali się hydrantem, dlatego woda nie leciała. Nie wie jak było w przypadku przytoczonym 

przez pana Brzanę. Pan Dyrektor wyśle ekipę i sprawdzą czy hydranty działają. Sołtysi do swojej 

dyspozycji dostali pracowników interwencyjnych  z Urzędu, proszę się posiłkować też tymi 

osobami. Część prac wykonujemy z zakładem komunalnym, naszą brygadą interwencyjną. 

Mieszkańców trzeba uczyć współgospodarzenia. Powiedziała, że nie będzie odpowiadała za Powiat, 

do tej pory kosiliśmy, Państwo powiat wychwalali, a Gmina była na boku, teraz piszemy pisma, 

interpelacje do tych instytucji które są zarządcami dróg, terenów, my odpowiadamy za swoje tereny.  

 

Radny Andrzej Korona – Wojcieszyce nie mają do dyspozycji pracowników o których mówiła Pani 

Wójt.  

 

Radna Wioletta Mazur – wróciła do pisma mieszkańców Osiedla Marzeń, chciała jeszcze dołożyć 

kilka argumentów do tego co tam ujęli mieszkańcy. Powiedziała że radni przychodząc na sesję 

przyszli już z podjętą decyzją jak głosować. Byli radni którzy byli za przyjęciem uchwały, były 

osoby wstrzymujące się, oraz  radni głosujący przeciwko uchwale. Zobaczymy czy to się zmieni 

dzisiaj. Ci sami radni w trosce o budżet gminy bardzo się przejęli  i zagłosowali jednogłośnie o 

podjęciu zmiany planu zagospodarowania działek będących własnością Agencji Rozwoju 

Regionalnego, gdzie w zeszłej kadencji zmieniono pierwotnie istniejący plan zagospodarowania 

przestrzennego. Agencja wystąpiła z wnioskiem o przywrócenie pierwotnego planu, bo jeśli nie 

zostanie to uczynione to wystąpią na drogę sądową i będą żądać odszkodowania 500 tys. zł. 

Podjęliśmy uchwałę że oczywiście przywracamy, bo kto będzie płacił za popełnione błędy i decyzje 

tej i poprzedniej rady. W tym piśmie które napisali mieszkańcy również nie wykluczają że podejmą 

swoje roszczenia na drodze sądowej, bo zamierzamy(nie wszyscy) zmienić miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego. Każdy z radnych będzie dbał o budżet Gminy tak jak dbał o 

działki należące do Agencji Rozwoju Regionalnego. Zwróciła się do pana przewodniczącego czy 

podtrzymuje swoja decyzję którą podjął na komisji komunalnej, ponieważ przewodniczący wycofał 

się z  głosowania, bo developer który zakupił te działki ma powiązania rodzinne z panem 

przewodniczącym.  

 

Przewodniczący Andrzej Legan - wyjaśnił, że na komisji podjął taką decyzję  ponieważ nie chciał 
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być bezpośrednio związany z tą sprawą.  

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym jest tylko jeden zakaz 

udziału w głosowaniu, jeżeli głosowanie dotyczy  interesu prawnego radnego. Gdyby 

przewodniczący np. miał umowę z tą spółką, gdyby miał udziały to rzutowało by to na głosowanie w 

jego interesie prawnym, w tym przypadku przewodniczący nie ma interesu prawnego, więc może 

wziąć udział w głosowaniu i nie musi mówić jak będzie głosował, głosowanie jest jawne i zobaczą 

wtedy Państwo decyzję.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – dwa, trzy lata temu radna z radną Kowalską zgłosiły że na 

skrzyżowaniu w lesie nie ma znaku drogowego  kierującego do Santoczna. Minęło tyle czasu i znaku 

dalej nie ma. Poprosiła o pismo do Starostwa czy o tej sprawie pamiętają, i czy mają zamiar coś w 

tym kierunku zrobić, poprosiła o informację jak dadzą odpowiedź.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że pismo do Starostwa będzie napisane i  sprawa 

będzie monitowana. 

 

Radny Jan Kubera – powiedział, że bardzo niebezpieczne jest skrzyżowanie ulicy bocznej 

Gorzowskiej na ulicę Gorzowską. Szkoda, że nie ma pana Winnika, bo on by mógł zrelacjonować ile 

razy dziennie dochodzi do pisku opon. Poprosił, żeby odpowiednie służby zdziałały i postawić tam 

znak „ stop”. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – wystąpimy do Powiatu aby oni tą sprawę uzgodnili, jeżeli 

stwierdzą, że nie mają środków, to my się włączymy w zmianę organizacji ruchu. Całą dokumentacje 

trzeba zrobić, ale faktem jest, że tam jest kłopot. 

 

W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 9 Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń, w zakresie odnoszącym się do 

działek o nr ew: 786/1; 786/2; 786/3; 786/4; 786/5; 786/6.  
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poinformował, że w tej sprawie do Gminy 

wpłynęły dwa pisma. Jedno zgodnie z państwa intencją zostało wprowadzone jako punkt do 

porządku obrad, drugie pismo było na wszystkich komisjach czytane. Poprosił przewodniczących 

komisji o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię  komisji 

ale nie jednogłośną na temat projektu uchwały.  

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił negatywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji ale 

nie jednogłośną na temat projektu uchwały.  

 

Radny Andrzej Korona – zapytał się jaka jest opinia sołectwa (zebrania wiejskiego) w tej sprawie. 

 

Radny Jan Kubera – powiedział, że nie było zabrania wiejskiego na ten temat, ponieważ takie 

zebranie zwołuje się minimalnie dwa razy w roku. My ten temat poruszaliśmy na radzie sołeckiej, i 

rozważaliśmy za i przeciw, i doszliśmy do wniosku że jedyna, najlepszą drogą przejezdną na Osiedle 

Marzeń jest ulica Tęczowa. Niezależnie gdzie sklepy zostaną umieszczone, wszystkie samochody 
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przejadą tą ulicą. Druga sprawa która przyczyniła się do pozytywnej oceny była duża ilość osób 

która opowiedziała się za tym aby sklep był (sześćdziesiąt osób). Te dwie kwestie przyczyniły się do 

wydania pozytywnej  opinii do tej uchwały. 

 

Radny Andrzej Korona – sprawa łączenia działek była już przedmiotem obrad naszej rady i 

wówczas było przestawione negatywne stanowisko sołectwa, i to było stanowisko zebrania 

wiejskiego. Organ wykonawczy nie ma uprawnienia do zmiany stanowiska organu stanowiącego. Ze 

zdaniem Rady Sołeckiej trzeba się liczyć, ale w  sensie prawnym dla nas istotne jest stanowisko  

które było przedstawione kilka miesięcy temu, i ono było negatywne.  

 

Radny Jan Kubera -  to było stanowisko z ubiegłego roku, bo takie jedyne pismo wpłynęło od 

mieszkańców, innego pisma nie było. Wtedy to był rok 2010  albo  2011rok, i na ten czas sołtys i 

rada sołecka byli przeciwni. W 2013 roku sześćdziesiąt osób zamieszkujących Osiedle Marzeń  

napisało do Gminy prośbę o sklep. 

 

Radna Justyna Kowalska – powiedziała, że sołtys chciałby bardzo dużo, ale tak naprawdę sołtys i 

rada sołecka nie może nic. Organem wykonawczym jest Rada Gminy i Pani Wójt. Z Radą Sołecką i 

sołtysem możemy sobie porozmawiać i wydać opinię jaką chcemy, i to jest tylko nasza wspólna 

opinia. Sołtys i Rada Sołecka nie mają nic do decydowania. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – argumentem za jest to,  że trzeba uwzględniać dobro wszystkich 

mieszkańców. Radna aby uwzględniać potrzeby wszystkich mieszkańców zaproponowała na komisji 

komunalnej, żeby zaspokoić potrzeby tych osób, aby mieli wygodnie niech wskażą teren bliżej 

siebie, nie ludziom pod nosem, którzy też są mieszkańcami, i których też potrzeby trzeba 

uwzględnić. My tam chętnie scalimy grunty działki, żeby wybudować sklep.  

 

Radna Wioletta Mazur – jeżeli developer kupił sześć działek z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego, który mówił że można tam postawić obiekty handlowe, 

usługowe, więc miejscowy plan nie zabrania tej firmie postawić sklepu. Nie ma potrzeby zmieniania 

planu zagospodarowania przestrzennego, scalania działek, już dzisiejszy plan daje taką możliwość. 

Powiedziała że jest za malutkim sklepikiem, za stomatologiem, za apteką, fryzjerem. Niech 

właściciel tych działek wchodzi i buduje zgodnie z miejscowym planem, który daje taką możliwość. 

 

Radny Jarosław Szyliński – te działki dalej będą miały funkcję mieszkalną i gospodarczą. My w 

planie wszystko szczegółowo określimy, nad tym wszystkim mamy szczegółową władzę. Mały sklep 

się nikomu nie opłaca, i może być bardziej uciążliwszy niż jeden większy. Możemy wprowadzić tam  

np. ekrany zagłuszające, możemy wszystko ustalić, określić w tym planie. 

 

Radny Jan Kubera – zaproponował zamknięcie dyskusji i przystąpienie do głosowania. 

 

Radna Wioletta Mazur – nie o to chodzi aby market zasłaniać ekranami, sklep musi być widać oraz 

nie wyobraża sobie aby ekranem zasłonić mieszkańców. Zapytała się Pana Szylińskiego czy 

przyczynił się do scalenia działek przy ulicy Lazurowej gdzie na dwóch działkach miały być dwa 

domki jednorodzinne, a powstało ich dwanaście. Czy pan jako radny tamtej kadencji zrobił 

cokolwiek żeby nie powstało dwanaście domków jednorodzinnych, nic pan nie zrobił, to co teraz pan 

chce zrobić. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że jesteśmy wszyscy w bardzo niekomfortowej 

sytuacji. Chcę podjąć decyzję bardzo obiektywnie, nie mieszkam tam, nie uczestniczę  w tym ruchu, 

ale kieruję się opiniami mieszkańców. Podejmując decyzję, będzie ona na niekorzyść jednej ze stron, 

emocje tu już biorą górę, zawsze ktoś będzie niezadowolony. 
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Radny Jan Kubera – zwrócił się do przewodniczącego, że złożył wniosek formalny. My  teraz nie 

głosujemy nad planem przestrzennym tylko nad przystąpieniem do  opracowania zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli podejmiemy taką uchwałę, to ja 

uważam, że jako Rada, Pani Wójt, Gmina ma możliwość ingerowania w opracowywanie tego planu. 

Przystąpienie do planu to nie jest zmiana planu. Czy to będzie dobre dla mieszkańców to plan nam to 

pokaże, nie mówmy od razu nie.  

 

Radny Andrzej Korona – na jakie podstawie ten wniosek formalny został złożony. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – przytoczył paragraf na podstawie którego mamy  możliwość 

złożenia wniosku formalnego dotyczącego zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały. Muszą Państwo 

ten wniosek przegłosować, bo wówczas dyskusja będzie dalej trwała. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zwróciła  się do  Pana Mecenasa, mieszkaniec który przybył na 

Sesję i czeka kilka godzin prosił o głos przed podaniem tego wniosku, czy powinien być wysłuchany, 

czy nie. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przytoczył paragraf  który mówi, że osoby z poza 

rady nie musza brać udziału w dyskusji. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że zgłasza wniosek formalny, który dotyczy poddania pod 

dyskusję wniosku zgłoszonego przez radnego Kuberę. Powiedział, że wyborcy powierzyli nam 

mandat, zadanie które polega na działaniu na rzecz społeczności Gminy Kłodawa, dla dobra tej 

społeczności. Zanim podejmie się decyzję, trzeba ją najpierw przedyskutować. To że dyskusję 

prowadzone były  wcześniej, nie może być argumentem do zrezygnowania z niej na plenarnym 

posiedzeniu Rady. Temat dotyczy interesu społecznego, gdzieś tam w tle jest interes prywatny, ale 

my nie jesteśmy wybrani po to żeby reprezentować czyjeś indywidualne  interesy, tylko interesy  

społeczności. Jest to sprawa zbyt poważna żeby zamykać ją bez przedyskutowania. Jeżeli byśmy  

zakończyli dyskusję, to kolejną decyzją jaką byśmy musieli  podjąć to byłaby decyzja o skróceniu 

kadencji, bo by to oznaczało że jesteśmy ludźmi nieodpowiedzialnymi, że jesteśmy leniwi, że 

odmawiamy wykonania swoich obowiązków. Składa wniosek o dyskusję na temat uchwały która 

mamy dzisiaj poddać pod głosowanie, no chyba że Radny Kubera wycofa swój wniosek, Radny 

Korona wycofa swój wniosek. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – przypomniała, że zadała Mecenasowi pytanie i  nie uzyskała na nie 

odpowiedzi. Czy mieszkaniec ma prawo zabrać głos w swojej sprawie jeżeli się zgłosił do dyskusji 

przed złożeniem wniosku formalnego dotyczącego zakończenia dyskusji. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – wniosek formalny o zakończenie dyskusji zamyka tą dyskusję 

niezależnie od ilości osób czekających do zabrania głosu. Niezależnie ile osób czeka aby zabrać głos 

wniosek formalny ma zakończyć tę dyskusję. Jeżeli chodzi o mieszkańców to oni mogą zabrać głos 

jedynie tylko wtedy gdy Przewodniczący im udzieli głosu, nie jest to obowiązek, jest to możliwość. 

Radni maja prawo wypowiadać się i Przewodniczący musi udzielić im głosu. Mieszkańcy mogą 

zabrać głos, zależy to od decyzji Przewodniczącego. Poprosił aby  przegłosować wnioski formalne, 

które zdecydują w jakim kierunku Państwo pójdą dalej. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że składa wniosek formalny aby Radny Kubera uzasadnił 

potrzebę wydatkowania środków na prace nad planem. Pan Kubera powiedział że najpierw 

przystąpimy do opracowania planu, zobaczymy co z tego planu wyjdzie i wówczas podejmiemy 

dyskusję. Zapytał się kto za to zapłaci i ile. Jakie jest uzasadnienie wydatkowania pieniędzy nie 

wiedząc że to będzie wydatek celowy. My nie możemy szastać publicznymi pieniędzmi. 
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Mecenas Krzysztof Grzesiowski – ostatni wniosek  nie jest żadnym wnioskiem formalnym. 

Wnioskiem formalnym jest wniosek Radnego Kubery o zamknięciu dyskusji i podjęciu uchwały. 

Pytanie dotyczące zapłaty jest to głos w dyskusji i nie podlega żadnemu głosowaniu. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – bądźmy kulturalni, mieszkaniec grzecznie czekał, pozwólmy mu 

zabrać głos. Pokażmy osobistą kulturę, bo w tej chwili to się zachowujemy niegrzecznie w stosunku 

do tego Pana. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał się czy nazwisko mieszkańca  

umieszczone jest na piśmie które zostało odczytane. Pan powiedział, że tak, więc wprowadzenie tego 

pisma do porządku obrad jest zajęciem przez pana stanowiska. Przewodniczący zapytał się czy Pan 

ma jakieś nowe argumenty, które do tej pory nie zostały powiedziane i nie są zawarte w tym piśmie. 

 

Mieszkaniec Kłodawy – powiedział, że tak się składa że jego działka jest visa vi tych terenów. Czy 

ktokolwiek z Państwa jeżeli był by w takiej sytuacji chętnie zgodziłby się aby powstał tam wielki 

sklep. Powiedział, że na pewno nie. 

 

Radny Andrzej Korona  - powiedział, że zgłaszając ten wniosek chciał pokazać absurdalność 

wniosku zgłoszonego przez Pana Kuberę, ja nie domagam się żeby głosować. Z formalnego punktu 

widzenia wycofuje te dwa wnioski.  

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  – poddał pod głosowanie wniosek Radnego Kubery 

o zakończenie dyskusji na temat uchwały o przystąpieniu  do opracowania zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla miejscowości Kłodawa – Osiedle 

Marzeń, w zakresie odnoszącym się do działek o nr. ew: 786/1; 786/2; 786/3; 786/4; 786/5; 786/6.   

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych 

Głosy za: 9 

Głosy przeciw: 6 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Wniosek został przyjęty w związku z czym Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 7 

Głosy przeciw: 6 

Głosy wstrzymujące się: 2 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/231/13. 

 

b) ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej od wzrostu wartości nieruchomości w 

wyniku podziału. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Katarzyna Chmiel – przedstawiła pozytywną opinię  komisji 

na temat projektu uchwały. Komisja zgłosiła prośbę o autopoprawkę Pani Wójt aby zmniejszyć 

wysokość opłaty adiacenckiej do poziomu 10%. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. Zgłosiliśmy wniosek aby przy następnych opracowaniach  planu 

zagospodarowania przestrzennego opłatę planistyczną zmniejszyć do 1%, ona nie przynosi żadnych 

korzyści dla Gminy, jest nieskuteczna, tą opłatę zmniejszyć i wtedy wprowadzamy opłatę 

adiacencką. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty  Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji na 

temat projektu uchwały.  

 

Kierownik Jesis – wobec ustaleń komisji Pani Wójt wprowadziła autopoprawkę i zmienia na 10%, 
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poprosił o zmianę. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za: 8 

Głosy przeciw: 1 

Głosy wstrzymujące się: 5 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/232/13. 

 

c) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – powiedziała, że nie ma opinii komisji 

ponieważ nie było quorum. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji na 

temat projektu uchwały. Miało być doręczenie oświadczenia. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 13 

Głosy przeciw: 1 

Głosy wstrzymujące się: 1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/233/13. 

 

d) ustalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy 

Kłodawa. 

Przewodnicząca Komisji Budżetu  Katarzyna Chmiel – powiedziała, że nie ma opinii ponieważ 

nie mieli quorum. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej  Czesław Konieczuk – powiedział, że nie ma opinii. 

 

Pracownik PWiK Tomasz Surdacki – wyjaśnił powód zmiany regulaminu. 

 

Radny Andrzej Korona –dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie naszej Gminy 

zajmuje się PWiK oraz Gminny Zakład Komunalny. Jaki byśmy regulamin nie uchwalili on będzie 

dotyczył również Gminnego Zakładu Komunalnego. Wobec tego Radny prosił aby zapewnić 

przedstawienie opinii na temat tego planu z punktu widzenia Gminnego Zakładu Komunalnego.. 

Zmianie podlegają załączniki które stanowią integralna część projektu regulaminu. Gdybyśmy 

zostawili regulamin w takim stanie w jakim teraz jest to wówczas  oznaczało by to że  mieszkańcy 

mogą zawrzeć umowę tylko z PWiK.  Radny wnioskował aby załączniki przerobić w taki sposób, 

żeby nie było tam nazwy przedsiębiorstwa, żeby były odpowiednie miejsca wykropkowane. Żaden z 

wniosków nie został zrealizowany. Zanim Radny Kubera zgłosi wniosek o zamknięcie dyskusji, 

przecież sprawy były dyskutowane na Komisjach, Radny Korona poprosił aby Pan  Zatoka, lub Pani 

Wójt przedstawili swoją opinię na temat tej uchwały. 

 

Kierownik Zatoka – powiedział, ze  regulamin mu odpowiada, miał kilka wątpliwości ale pan 

Dyrektor rozwiał je. Jeżeli chodzi o załączniki to  należy je wymienić. 

 

Wójt Anna Mołodciak – powiedziała, że jeżeli państwo wyrażą zgodę to wszędzie gdzie widnieje w 
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załączniku PWiK zostawimy same słowo przedsiębiorstwo, bo w wyjaśnieniu pod hasłem 

„przedsiębiorstwo”  jest nasza jednostka budżetowa. Wprowadzam taką autopoprawkę. Zamiast 

PWiK,  albo wykropkujemy, albo zostawimy samo przedsiębiorstwo. 

 

Radny Andrzej Korona – mamy kolejną taka uchwałę która wchodzi pod obrady rady  i tak 

wygląda jakby nikt wcześniej jej nie czytał. Poprosił abyśmy zaczęli się wreszcie szanować. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – Wójt może autopoprawkę wnieść, a Państwo nie musicie jej 

przyjąć. Nie jest to autopoprawka zmieniająca treści formalne w tej uchwale w związku z czym to 

jest porządkowa autopoprawka. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że chce złożyć wniosek formalny o zakończenie dyskusji i 

przystąpienie do głosowania, stwierdził że temat był przedyskutowany na komisjach. 

 

Radny Jan Kubera – powiedział, że temat nie był przedyskutowany na komisjach. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała żebyśmy się w końcu przestali wygłupiać. 

 

Przewodniczący Rady GminyAndrzej Legan – zapytał się kto jest za wnioskiem formalnym 

Radnego Korony, aby zakończyć  dyskusję na temat uchwały w sprawie ustalenia regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kłodawa. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 5 

Głosy przeciw: 8 

Głosy wstrzymujące się: 2 

Wniosek Pana Korony nie przeszedł. 

 

Radny Jan Kubera – zabrał głos w sprawie udostępniania przedsiębiorstwu dokumentacji 

technicznej. W Kłodawie część pomieszczeń gospodarczych ma wodę zainstalowaną jeszcze przed 

zakończeniem drugiej wojny światowej. Po zakończeniu wojny robili sobie podłączenia z ujęć 

własnych. Uważa że nikt nie ma żadnej dokumentacji. I teraz mieszkańcy mają zrobić sobie taką 

dokumentację, to na pewno jest duży koszt. Pan Dyrektor powiedział, że nie będzie żądał żadnych 

dokumentów, ale przyjdzie nowy dyrektor i może żądać.  Zwrócił się do Radnego Korony aby mu 

nie przeszkadzał, powiedział że to nie są dawne czasy że Pan Korona miał zawsze rację. Pan otwierał 

i zamykał, ludzi też. 

 

Radny Andrzej Korona – poprosił o zaprotokołowanie  słów wypowiedzianych przez Radnego 

Kuberę w stosunku do Radnego Korony. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział aby nie przedłużać, bo dochodzimy już 

do absurdu, powiedział że wypowiedź Radnego Kubery będzie zaprotokołowana 

 

Radny Jan Kubera – regulamin mówi, że każdy odbiorca ze swojego ujęcia wody powinien 

posiadać wodomierz. Czy również musi posiadać wodomierz gdy będzie pobierał wodę ze studni np. 

do podlewania ogródka, jak to należy rozumieć, czy musi mieć wodomierz. Czy trzeba opomiarować 

wodę przeznaczoną dla zwierząt będących w danym gospodarstwie. 

 

Pracownik PWiK Tomasz Surdacki – powiedział, że to nie jest do końca prawdą co pan 

powiedział, nie jest wprost napisane , ze każdy ma udostępnić posiadaną dokumentację, i z tego tak 

wcale nie wynika. Krótko wyjaśnił jak wygląda praktyka. Istnieją różne możliwości pomiaru wody. 

Jeżeli chodzi o podlewanie to jest jego woda i nie podlega żadnym opłatom, więc wtedy na ujęciu 

własnym montuje się licznik, a odejście na wodę ogrodową robi się przed licznikiem. Te wszystkie 
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szczegóły ustala się z biurem obsługi klienta i z naszym działem obsługi odbiorców. Mamy dziesiątki 

tysięcy odbiorców, nie mamy żadnych skarg, wszystko funkcjonuje bardzo elastycznie. Rozwiązania 

techniczne są różne, bo każdy ma inaczej, każdy ma inne potrzeby. Staramy się naszym klientom 

wychodzić naprzeciw. Jeżeli chodzi o zwierzęta, to gdy woda jest pobierana z ujęcia własnego to jest 

to analogicznie tak jak się podlewa ogród, czyli musi być odejście do pobierania wody dla zwierząt 

Będzie opomiarowana tylko ta woda która jest wykorzystywana do potrzeb socjalnych i do ścieków.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – odczytywanie zużytej wody odczytywane jest bez obecności 

mieszkańców. Możemy mieć wątpliwości co do prawidłowości tego odczytu. Jeżeli mieszkaniec nie 

zgadzał by się z odczytem, to jak ma postąpić. 

 

Pracownik PWiK Tomasz Surdacki – te sprawy reguluje umowa która  mówi że w przypadku 

rozbieżności można reklamować zużycie. Wtedy wodomierz jest poddawany kontroli z 

prawidłowością legalizacji, wskazań. Dyrektor przedstawił jak ta kontrola wygląda.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – w regulaminie słowo „doręczenie” zastąpiono słowem „wysłanie”. 

Nie można tego zaakceptować, ponieważ może się zdarzyć niesolidny urzędnik, który przytrzymuje 

korespondencję. Zdarzają się przypadki że poczta dostarcza korespondencję po trzech tygodniach. 

Jest to zbyt mało precyzyjne abyśmy mogli to zaakceptować. Jeden z punktów regulaminu mówi że 

przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, fax – u, oraz w formie 

elektronicznych środków przekazu w terminie nie dłuższym niż trzy dni robocze. Zapytała się czy 

mamy wszyscy podać przedsiębiorstwu numery telefonów, ewentualnych fax – sów i będą nas 

powiadamiać. Jeżeli chodzi o elektroniczną formę to pani Radna ma codziennie siadać przed 

komputer i patrzeć czy od PWiK nie ma żadnej informacji. Czy nie prościej jest zawiadomić Gminę, 

a Gmina wywiesi na tablicach. 

 

Pracownik PWiK Tomasz Suldacki – zapis mówi o wszystkich możliwych formach zawiadamiania 

o  różnych zdarzeniach. Sprawy mogą dotyczyć grupy osób lub klientów indywidualnych. Jeżeli 

sprawa dotyczy grupy osób wówczas umieszczamy zawiadomienie na stronie internetowej, poprzez 

radio. Jeżeli chcą państwo zawiadomienie wywieszone na tablicy ogłoszeń, to nie ma żadnego 

problemu.  

 

Pracownik PWiK – powiedziała, że zamienienie słowa „doręczenie „ na „wysłanie” to nie jest nasz 

wymysł. Jest rozporządzenie które obowiązuje, dotyczące taryfy i tam  jest to określone. Brak 

określania „doręczenia”, w związku z tym  musimy wprowadzić wyraz „wysłania”. Wszystkie 

faktury wysyłane są pocztą. Faktura w swojej formule ma datę wystawienia, datę wysłania oraz , 

ponadto jest termin płatności. Jest książka nadawcza w której jest umieszczony numer faktury, więc 

możemy ją sprawdzić w który dzień ostała wysłana. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła o podanie tego rozporządzenia, czego dotyczy, z jakiego 

jest dnia. 

 

Pracownik  PWiK Tomasz Surdacki – data wysłania jest oznaczona, natomiast data doręczenia jest 

bliżej nieokreślona. Jeżeli otrzyma Pani Radna fakturę w terminie który będzie znacznie odległy od 

daty wysłania może Pani w każdej chwili to reklamować. Zwyczajowo termin jest wpisany 14 dni od 

wysłania. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – cały czas było 14 dni od doręczenia, i w tej chwili zmieniane jest od 

wysłania. Po co Państwo to zmieniacie, skoro wszystko funkcjonowało dobrze. 

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że rozumie intencje Radnej Zienkiewicz. Mamy XXI wiek, 

są firmy które pytają swoich klientów o zgodę na rezygnację przesyłania faktur w formie papierowej. 
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Radny powiedział, że otrzymuje e-maile. Prosi aby  PWiK tą możliwość rozpatrzyła, była by to dla 

nich oszczędność, aby przewidzieć taką  możliwość w regulaminie nie jako obligatoryjna forma, ale 

dla tych którzy nie tkwią w XX – wiecznym zacofaniu. Radny zabrał głos w sprawie zawiadamiania 

mieszkańców o różnego typu zdarzeniach, to koniecznie należy uwzględnić Internet. Radny 

podpowiedział aby przesyłać informacje e – mailem do Urzędu Gminy i do administratorów 

wiejskich stron internetowych. Radny zarzucił Radnemu Kuberze, że nie czyta ze zrozumieniem  

dokumentów na temat których chce dyskutować, w kwestii przekazywania dokumentów do PWiK , 

tam nie ma mowy o obowiązku sporządzania dokumentacji tylko udostępniania. Zaproponował ale 

już bez wniosku formalnego, aby zebrać  poprawki jakie mamy do tego dokumentu i zakończyć już 

ten temat. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  – powiedział, że przychyla się do uwagi Radnego 

Korony aby zakończyć dyskusję.  

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak – przedstawiła wprowadzone autopoprawki do uchwały. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że składa wniosek  formalny o pozostawienie w § 22 

ust. 4 słowa  „ doręczenia” zamiast „wysłania przez przedsiębiorstwo”. Do tej pory to 

funkcjonowało.  

 

Radny Andrzej Korona – powiedział, że to nie może być wniosek formalny . 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że nieważne jak to się nazywa, chodzi o poprawkę, 

która ma służyć mieszkańcom. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał się kto jest za przyjęciem wniosku Radnej 

Zienkiewicz o zastąpienie słowa „wysłania” słowem „dostarczenia”. 

Głosy za: 8 

Głosy przeciw: 2 

Głosy wstrzymujące się: 5 

Wniosek Radnej przeszedł. 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 14 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 1 

Uchwała została przyjęta i  zarejestrowana pod pozycją  XXXI/234/13. 

 

e)  zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2013r. 

Skarbnik Jadwiga Majewska – przedstawiła treść uchwały. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta  i zarejestrowana pod numerem XXXI/235/13. 

 

f) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (1). 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – wyjaśnił,  że poprzednie uchwały zostały przez 
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nadzór Wojewody zaskarżone ze względu na zbyt skąpe uzasadnienie. Poprosił przewodniczących 

komisji o przedstawienie opinii na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – powiedziała, że komisja nie zajęła 

stanowiska. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty  Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji na 

temat projektu uchwały.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – poprosiła aby wszystkie uchwały głosować razem. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – powiedział, że nie ma takiej możliwości. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XXXI/236/13.  

 

g) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (2). 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – powiedziała, że komisja nie zajęła 

stanowiska. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty  Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji na 

temat projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod numerem XXXI/237/13.  

 

h) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (3). 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – powiedziała, że komisja nie zajęła 

stanowiska. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty  Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji na 

temat projektu uchwały.  
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/238/13.  

 

i)rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie (4). 

Przewodnicząca Komisji Budżetu Katarzyna Chmiel – powiedziała, że komisja nie zajęła 

stanowiska. 

 

Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię 

komisji na temat projektu uchwały. 

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty  Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji na 

temat projektu uchwały.  

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 

projekt uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 

Głosy za: 15 

Głosy przeciw: 0 

Głosy wstrzymujące się: 0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXI/239/13.  

 

Ad. 10 Wolne wnioski. 

Radny Czesław Konieczuk – podziękował Pani Wójt i władzom Gminy za wykonanie chodnika na 

skrzyżowaniu przy wjeździe do Santocka.  

 

Radna Wioletta Mazur – złożyła wniosek o umieszczanie na stronie internetowej Urzędu Gminy 

Kłodawa w aktualnościach na głównej stronie informację o komisjach, łącznie z tematami posiedzeń. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – zwróciła się do Pana Mecenasa. Radni są oburzeni stanowiskiem 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska którzy zakazali nam na terenie naszej wsi budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, dostajemy środki  z Unii z funduszu ochrony środowiska na 

budowę  przydomowych oczyszczalni ścieków, a z drugiej strony nam zakazują. Czy jest możliwość 

odwołania się od ich decyzji, przecież są nad nimi jednostki nadrzędne , nie mają oni prawa cofać 

nas wstecz i narażać na koszty. 

 

Kierownik Jerzy Jesis – powiedział, przerabiał ten temat na planie w Mironicach. Dodał, że nie 

zgadza się ze stanowiskiem Dyrektora Ochrony Środowiska, ponieważ w miejscowości Mironice nie 

ma żadnej sieci kanalizacyjnej, ludzie którzy zaczną się budować będą długo czekać na taką sieć 

kanalizacyjną. Odpowiedź Dyrektora Regionalnego była taka, że jeżeli takie duże powierzchnie pod 

zabudowę to musimy zabezpieczyć sieć kanalizacyjną. Z nieoficjalnych źródeł wiemy że Generalny 

Dyrektor popiera Regionalnego. 

 

Radny Andrzej Korona – zwrócił się z wnioskiem do Pana Przewodniczącego o zabezpieczenie z 

nagrania z dzisiejszej sesji. Dodał, że słowa radnego Kubery na jego temat to oszczerstwo. 

Przewodniczący Andrzej Legan – odpowiedział, że nagranie będzie w Biurze Rady. 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – zwróciła się do radnego Korony, i zapytała się jak Pan śmie  

zwracać do radnego Kubery w taki sposób po tym jak oczernił pan tutaj nas, przed chwilą po 
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głosowaniu, odwrócił się pan do sołtysów, i nazwał nas brzydko, szkoda że to nie jest nagrane. 

Bardzo niestosownie się pan zachowuje, od kogoś oczekuje dobrego zachowania, a sam się 

zachowuje nieodpowiednio. 

 

Mecenas Krzysztof Grzesiowski – to co Pani Radna Piotrzkiewicz powiedziała, to też warto 

uwzględnić. Jeżeli Pani Radna to słyszała, to podać to do protokołu jak się pan Korona odezwał.. 

Powiedział, że ten dzisiejszy protokół będzie bazą wielu procesów. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz –  słyszeli też inni , jeżeli zechcą to potwierdzą. Radna powiedziała 

że, pan Korona nazwał nas szmatami, że nie będzie siedział  przy jednym stole ze szmatami. Radna 

zapytała się czy ktoś jeszcze to słyszał. 

 

Sołtys Chwalęcic Teresa Chreniak – potwierdziła, że słyszała słowa Radnego Korony. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że schodzimy poniżej dna. To nasze zachowanie 

świadczy o całej radzie. Nie chce aby z takiego poziomu radną oceniano. 

 

Radna Justyna Piotrzkiewicz – powiedziała, że też tak uważa. Jest to uwłaczające. Jest w stanie 

odstąpić od roszczeń wobec radnego Korony, jeżeli pan też tak samo zachowa się wobec pana 

Kubery. Od tej pory zacznijmy zachowywać się poważnie, można oczekiwać od drugiej osoby 

zachowania poważnego, jeżeli sam się takim przykładem okazuje. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że wiele razy miała ochotę dzisiaj zabrać głos w 

różnych sprawach , nie robiła tego dlatego aby nie przedłużać dyskusji. Bardzo przykre jest to że pan 

Korona mówi przeważnie w liczbie mnogiej, czyli jak gdyby za nas wszystkich. Nie identyfikuje się 

z tym co pan mówi i myśli. Przykre jest to, że nie bierze się pod uwagę drugiej strony medalu. Radna 

przytoczyła przykład, że nie żyjemy na bezludnej wyspie, mamy znajomych „i tu i tam”. Również na 

osiedlu  które wzbudziło tyle  kontrowersji. Któregoś dnia radna usłyszała komentarz, że jak zwykle 

będzie kolesiostwo, dlatego że w radzie jest pani która bardzo  nie chce tego scalenia, i jak zwykle 

my na pewno tej uchwały nie uchwalimy. Była ta druga strona medalu, ale się tego nie bierze pod 

uwagę, tylko ciągle swój punkt widzenia. Niektóre osoby przesadzają, specjalnie manipulują, stosują 

bardzo różne chwyty manipulacyjne np. parafrazy tekstu po to aby przedłużyć . Wychwytują 

najmniejsze uchybienia u innych , siebie wcale nie poddają krytyce i ocenie. To świadczy o jakości 

pracy a nie to co każdy z nas myśli, jakie ma opinie, w jaki sposób rozmawia z ludźmi. 

 

Radny Jan Kubera – powiedział, że słowa padły dość  ciężkie,  zachowanie radnego Korony było 

jakie było. Powiedział, że to jest jego wina, nie powinien takich słów użyć. Jeżeli chce pan radny 

występować na drogę sądową to trudno. Przeprosił radnego Koronę w imieniu kolegów, koleżanek, 

Wójta. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że zmierzamy nie wiadomo dokąd, 

dyskusja trwa długo i ciągle mówimy to samo, nie zwracając uwagi na innych, racja jest tylko nasza , 

argumenty powtarzane po kilkanaście razy nic nie wnoszą do sprawy. Przewodniczący zadał pytanie 

do czego dążymy. Jakość pracy to jest to jak nas oceniają z zewnątrz, ludzie nie wytrzymują i 

wychodzą. 

 

Radny Andrzej Korona – to co powiedział pan Kubera załatwia sprawę. Powiedział, że wycofuje 

prośbę o te nagrania, nie będą już potrzebne. Powiedział, że użył zbyt ostrego słowa dla określenia 

tego co się stało, za co przeprosił. Źle się stało. Jest to kolejna sesja na której została zamknięta 

dyskusja na bardzo ważny temat. Zły regulamin śmieciowy uchwaliliśmy dlatego że nie 

przedyskutowaliśmy. Dyskusja to jest droga dochodzenia do tworzenia możliwie najlepszych 

dokumentów. Zamykając dyskusję musimy liczyć się z tym że zostanie podjęta nieoptymalna 
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decyzja, bo racje za lub przeciw nie będą mogły być zważone. Interes społeczny wygrał z interesem 

indywidualnym dlatego że rada uchyliła się od pochylenia nad tą sprawą, zagłosowała mechanicznie. 

Radny jeszcze raz przeprosił, jeżeli kogoś uraził, nerwy puściły. Powiedział, żeby  mu wybaczyć. 

 

Radna Grażyna Kaźmierczak – powiedziała, że nie zgadza się z opinią Radnego Korony, że my 

uchwaliliśmy zły regulamin. On ma wiele mankamentów, na pewno nie jest zły, biorąc pod uwagę 

warunki w których to uchwalanie następowało. Ustawa była niedopracowana, ustawodawcy do 

końca nie wiedzieli jak to ma funkcjonować. Patrzeć, że jest też ta druga strona medalu, pani radna 

może nie mieć racji, ale też  kolega może nie mieć. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz –  już kilka razy prosiła o to abyśmy się częściej spotykali na 

komisjach. Radna powiedziała, że niejednokrotnie spotkała się z odpowiedzią,  bo nie było po co 

zwoływać komisji, bo żadne materiały z Gminy nie wpłynęły. Poprosiła, aby tak przesyłać materiały 

do rady, żebyśmy mieli o czym rozmawiać raz w miesiącu. Będzie na spokojnie przeglądane, 

przedyskutowane. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że nie do końca się zgadza z radną 

Zienkiewicz ponieważ najbardziej burzliwe punkty były dość długo omawiane , i czy jakiekolwiek 

nowe zdanie padło którego nie było na komisjach. Jeżeli jest uchwała która ma swoich oponentów to 

z praktyki wiadomo, że gdy byśmy spotykali się na komisjach , sesjach co tydzień, na sesji i tak 

sprawa wróci od początku. W miarę wpływających uchwał . zawiadamiamy Państwa i wtedy 

przewodniczący zwołują komisję. 

 

Radny Gerard Bieryło – poruszył kwestię liczenia. Trudno jest czasem policzyć. Poprosił o 

wzajemny szacunek, bo po co mamy po kila razy liczyć. 

 

Radna Wioletta Mazur – zaproponowała aby zaopatrzyć radnych w tabliczki np. czerwone, żółte, 

niebieskie, i będziemy wysoko podnosić dany kolor tabliczki do góry. Wprowadzenie tabliczek 

usprawni liczenie. Dyskusje, że ręki nie widać skończą się. Radna zwróciła się do pani Kaźmierczak. 

Jedno  kolesiostwo zderzyło się z opinią drugiego kolesiostwa. Zderzenie dwóch opinii kto jak 

głosował, i jaki jest wynik głosowania, które z nich ma większą moc. Radną Mazur zdziwiło, to że 

radna Kaźmierczak zmieniła zdanie, na komisji wstrzymała się od głosu , teraz była za. 

 

Radny Jan Kubera – najważniejsze są komisje wypracowania wniosków. Komisja budżetu nie 

może podejmować żadnych wniosków ponieważ po godzinie, półtorej  części ludzi już nie ma. 

Szanujmy siebie. Możemy komisje zwoływać co tydzień, co dwa dni ale niech ludzie chcą 

uczestniczyć czynnie w tej komisji. Przedyskutowanie danej  sprawy na komisji jest najważniejsze. 

Jest mniej ludzi , można zgłaszać wnioski. Nie chcemy się dobrze przygotować do sesji. 

 

Przewodniczący Andrzej Legan – powiedział, że ten apel „szanujmy się”, powtarza już od kilu 

miesięcy, może dzisiaj nastąpi apogeum które spowoduje że wszyscy sobie to wezmą do serca. 

Lekceważymy się wzajemnie, nie słuchamy co mówimy, przedłużamy, jest to przykre. Te same 

efekty otrzymalibyśmy trzy godziny wcześniej, a my czas przeznaczamy na niepotrzebne 

złośliwości. Przewodniczący jeszcze raz poprosił o wzajemne szanowanie. Został nam jeszcze rok, 

działajmy tak aby zostało po tej radzie miłe wspomnienie. 

 

Ad. 11 Zamknięcie obrad XXXI sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan  - zamknął obrady XXXI Sesji Rady Gminy 

Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 
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Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

      Przewodniczący Rady Gminy 

       Andrzej Legan 


