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Protokół z posiedzenia XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 16 stycznia 2014r. 

w Sali posiedzeń Urzędu Gminy Kłodawa. 

 

 

Proponowany porządek obrad na XXXV  Nadzwyczajną sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

2. Uchwalenie uchwał w sprawach: 

a) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy 

w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób 

objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc 

państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020; 

b) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 

2014-2020. 

3. Wolne wnioski. 

4. Zamknięcie obrad XXXV  Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXXV 

Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obradach XXXV Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 12 Radnych, w 

związku z czym Sesja jest prawomocna aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

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

głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                           12 

Głosy przeciw:                   0 

Głosy wstrzymujące się:    0 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 

Ad. 2a. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem 

wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie 

dożywiania” na lata 2014-2020. 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Wójcik - omówiła projekt 

uchwały. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, dlaczego uchwała nie została podjęta na sesji w 

dniu 30 grudnia 2013r. 
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Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Wójcik - wyjaśniła, że 

Program umożliwiający  udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym 

kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, o którym mowa w art. 8  ustawy o 

pomocy społecznej został przyjęty uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. 

a opublikowany został w Monitorze Polskim 17 grudnia 2013r. z mocą obowiązującą od 1  

stycznia 2014r., co skutkowało brakiem podstaw do wprowadzenia przedmiotowej uchwały 

pod obrady Rady Gminy w terminie wcześniejszym.  
 

Radna Grażyna Zienkiewicz - zapytała, czy przyjęcie uchwały pod względem finansowym będzie 

korzystne dla budżetu gminy. 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Wójcik - odpowiedziała, że 

tak, ponieważ dzięki uchwale uzyska większą dotację od Wojewody Lubuskiego. 

 

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

pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                          12  

Głosy przeciw:                  0 

Głosy wstrzymujące się:   0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXV/269/14. 

 

Ad. 2b. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie 

dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 

żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Bożena Wójcik - omówiła projekt 

uchwały. 

 

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

głosowanie przyjęcie projektu uchwały. 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za:                           12 

Głosy przeciw:                   0 

Głosy wstrzymujące się:  0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXV/269/14. 

 

Ad. 3. Wolne wnioski. 

Radny Andrzej Korona - przypomniał o sprawie, o której była mowa podczas prac nad 

budżetem gminy a mianowicie ubrania w formę prawną podziału środków dla sołectw. 

 

Wójt Gminy Anna Mołociak - odpowiedziała, że radca prawny pracuje nad formą 

dokumentu. Dodała, że rozumie, że pozostajemy przy dotychczasowym podziale środków. 

 

Radny Andrzej Korona - odpowiedział, że ta kwestia powinna być uregulowana uchwałą, o 

czym mówi Statut Gminy i Statut Sołectwa. Podział powinien być zgodny z zapisami statutu 

czyli, podział proporcjonalny według liczby mieszkańców ustalanych na koniec roku 

poprzedniego. 
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Radny Jan Kubera - odpowiedział, że proporcjonalnie nie oznacza wprost proporcjonalnie. 

Dodał, że każde sołectwo potrzebuje minimum 3,5 tys zł, żeby funkcjonować. 

Dotychczasowy podział środków funkcjonuje dobrze. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz - poparła dotychczasowy podział przyznawania środków na 

sołectwa. 

 

Radny Andrzej Korona- odpowiedział, że rok temu przekazał swoją propozycję dotyczącą 

sposobu dzielenia środków. Zaproponował, aby każde sołectwo otrzymywało stałą kwotę, a 

pozostała kwota powinna być dzielona wprost proporcjonalnie do ilości mieszkańców. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - powiedziała, że jeżeli największa miejscowość w gminie nie 

oponuje przeciwko takiemu podziałowi środków, to nie powinniśmy go zmieniać, tylko 

dostosować do niego zapisy w Statucie. 

 

Radny Andrzej Korona - odpowiedział, że rozumie argument dotyczący tego, aby nie 

pozostawiać małych sołectw z kwotami, które nie pozwolą na ich działalność, dlatego 

powinno się zastosować pewien algorytm przyznawania środków dla sołectw.  Zacytował       

§ 26 obowiązującego statut sołectw. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz- odpowiedziała, że argumenty radnego są nietrafione, 

ponieważ proporcjonalnie nie oznacza wprost proporcjonalnie. 

 

Radny Czesław Konieczuk - poparł dotychczasowy podział środków na sołectwa. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - zaproponował, aby do sesji przekazać swoje 

propozycje dotyczące uregulowania podziału środków na sołectwa. 

 

Sołtys Zofia Kłos - Gryska - odpowiedziała, że sołtysi akceptują dotychczasowy sposób 

przyznawania środków na sołectwa, więc nie powinno się go zmieniać. 

 

Sołtys Regina Korona - sprzeciwiła się obowiązującej praktyce w przyznawaniu środków. 

 

Pozostali sołtysi obecni na sesji nie zgłosili uwag do obowiązującego podziału środków. 

 

Radna Grażyna Zienkiewicz - zaproponowała aby radni w głosowaniu opowiedzieli się za 

opcją, którą popierają. 

 

Sołtys Regina Korona - powiedziała, że wniosek Radnej Zienkiewicz jest wnioskiem 

nieprawnym, ponieważ  jest sprzeczny z zapisami statutu sołectw.  

 

Radna Grażyna Zienkiewicz - poinformowała, że zgłosił się do niej mieszkaniec 

zapytaniem w jaki sposób doprowadzić do utwardzenia drogi. Mieszkaniec zwracał się kiedyś 

z takim zapytaniem do Urzędu i dostał odpowiedzieć, że jeśli posiada wkład własny, to 

otrzyma dofinansowanie, ale w międzyczasie zostały utwardzone inne drogi na tym osiedlu 

na koszt gminy, stąd pytanie, czy te zasady są aktualne. Dodała, że ta sama osoba 

powiedziała, że były prowadzone prace na ulicy Makowej w Kłodawie, bez żadnego 

pozwolenia. Prace zostały wstrzymane a koszt poniesiony. Poprosiła również o podanie 

całkowitego kosztu utrzymania pana sekretarza w okresie zawieszenia. 
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Wójt Gminy Anna Mołodciak - odpowiedziała, że w budżecie jest ustalona kwota na 

inicjatywy społeczne z której mieszkańcy otrzymują dofinansowanie do swojej inwestycji. 

Wójt przedstawiła genezę remontu ulicy Makowej oraz omówiła problemy występujące przy 

realizacji inwestycji. Odnośnie  wynagrodzenia Sekretarza, to otrzyma Pani odpowiedź na 

piśmie. 

 

Radna Renata Kożuchowska  - poinformowała o problemach związanych z przejezdnością 

drogi na ulicy Szkolnej występujących popołudniu, kiedy dużymi samochodami ludzie 

przyjeżdżają na halę sportową. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - przyznała, że taki problem występuje i w przyszłości trzeba 

go będzie rozwiązać. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

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

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 

zamknął obrady XXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Na tym protokół zakończono. 

 

Protokołowała: 

Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Andrzej Legan 

 


