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 Protokół z XXXVIII Sesji Rady gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 26 marca 2014r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na XXXVIII sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołów z XXXVI, XXXVII sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Analiza sprawozdań z działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy 
Kłodawa. 
4. Analiza sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych. 
5. Uchwalenie uchwał w sprawach: 
a) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od 
obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
b) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny; 
c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa; 
d) uchylenia uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr XXXVI/281/14 z dnia 19 lutego 2014r. w 
sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce; 
e) przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce; 
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 roku; 
g) udzielania pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania 
inwestycyjnego pn. „ Remont odcinka drogi powiatowej (1404F) Wojcieszyce –Różanki; 
h) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok; 
i) wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy 
Kłodawa; 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XXXVII Sesji 
Rady Gminy Kłodawa.  
 
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 
stwierdził, że w obradach XXXVII 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 przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w 
sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gorzowskiemu na realizację zadania 
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inwestycyjnego pn. „ Remont odcinka drogi powiatowej (1404F) Wojcieszyce –Różanki. 
Dodała,  że projekt uchwały był omawiany na komisjach. 
 
Radny Andrzej Korona- poprosił o wykreślenie z nazwy punktu 3 i 4 słowa analiza, ponieważ 
to słowo zobowiązuje do dokładnego przyjrzenia się dokumentom i pewnej oceny sytuacji, 
szukania odniesień, możliwości itd. Ponadto dodał, że nie ma potrzeby aż tak głębokiego 
pracowania nad tymi dokumentami na sesji, dlatego wyszedł z propozycją wykreślenia słowa 
analiza w pkt 3 i 4. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan-zgodził się na taką propozycję. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Legan poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zgłoszonymi uwagami. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za:                           15 
Głosy przeciw:                  0 
Głosy wstrzymujące się: 0 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XXXVI i XXXVII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XXXVI 
Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVI Sesji.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XXXVII 
Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
pod głosowanie przyjęcie protokołu z XXXVII Sesji.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Radna Katarzyna Chmiel - zwróciła uwagę na stan dróg gminnych w miejscowości Różanki po 
budowie kanalizacji. Są one w bardzo złym stanie - głównie chodzi o ulicę Niepodległości przy 
kościele, ulicę Ogrodową, Osiedle Parkowe oraz ulicę Kasztanową.  Poprosiła o wyrównanie i 
naprawę ww. dróg. Zapytała, kiedy będzie wykonany parking przy Zakładzie Komunalnym/ 
przedszkolu w Różankach. Zwróciła uwagę na ulicę Ogrodową w Różankach, na której po 
zasypaniu dziur woda jest zlokalizowana w innym miejscu niż uprzednio. Zadała pytanie, czy 
nie można przed wyasfaltowaniem tej drogi przeprowadzić odwodnienia. Zwróciła uwagę na 
kałuże znajdujące się przy posesjach i na fakt, że po wyłożeniu drogi asfaltem woda nie 
będzie miała ujścia, a więc będzie jeszcze gorsza sytuacja. Powiedziała również, że 
wyasfaltowanie ulicy Ogrodowej jest bardzo pilne ze względu na jej zły stan. Zadała pytanie, 
kto będzie wykonawcą ogrodzenia na cmentarzu oraz czy będzie ono podobne do tego, które 
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już jest na cmentarzu obok (chodzi o ogrodzenie kute z krzyżami). Zapytała czy betonowe 
ogrodzenie będzie przeniesione po sformalizowaniu sprawy przejęcia działki od Nadleśnictwa 
na tył cmentarza. Radna Chmiel zapytała, na jakim etapie jest budowa świetlicy w Różankach 
i czy wszystko przebiega zgodnie z planem. Poruszyła kwestię wyglądu prywatnego budynku 
„przyklejonego” do świetlicy. Zasadnym byłoby, aby gmina odnowiła ścianę obiektu, być 
może przy partycypacji kosztów z właścicielem.  
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - odpowiedział, że we wrześniu nastąpi odbiór kanalizacji  
i dróg. Na ulicy Niepodległości jest taki problem, że firma musi jeszcze raz przekopać kawałki 
ulicy. Odnośnie Ogrodowej, Pan Krych łata dziury i z chwilą położenia nakładki problem 
powinien zniknąć.  Dodał, że na wykonanie profesjonalnego odwodnienia nie wystarczy 
środków, ale  zostanie wykonany w sposób powierzchniowy. Ogrodzenie cmentarza zostanie 
wykonane zgodnie z sugestiami mieszkańców. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak - odpowiedziała, że umowy z Urzędem Marszałkowskim nie są 
jeszcze podpisane, dlatego nie można ogłosić przetargu. 
 
Kierownik Jerzy Jesis - odpowiedział na jakim etapie są prace nad budową świetlicy w 
Różankach. Dodał, że wykonawca boryka się z problemami finansowymi. 
 
Radna Katarzyna Chmiel - dodała, że przy budowie kanalizacji na ulicy Niepodległości będą 
kopane po raz kolejny 5 metrowe doły. Mieszkańcy tej ulicy bardzo narzekają na te 
utrudnienia, ponieważ te wykopy prowadzone są bardzo blisko ich domów i obawiają się o 
swoje budynki.  Ponadto przypomniała, przy tej ulicy właśnie znajduje się nowobudowana 
sala wiejska i ważne jest to, aby była ona przejezdna i zachowana w dobrym stanie. Dodała, 
że jeżeli chodzi o schetynówki i pieniądze, które zostały zmniejszone, to 24 marca br. dotarła 
do informacji prasowej mówiącej o zwiększeniu pieniędzy aż 3 krotnie. Informacje na ten 
temat przesłała na adres mailowy sekretariatu Urzędu Gminy w Kłodawie. W związku z tym 
ma nadzieje, że uda się zwiększyć i podreperować budżety Gminy przeznaczone na drogi. 
Poprosiła o przekazanie panu Krychowi, który może będzie obecny na zebraniu wiejskim  
w Różankach, aby wyjaśnił, dlaczego wykopy przy ul. Niepodległości prowadzone są po raz 3 i 
w jakim celu się je wykonuje. Poinformowała również, że mieszkańcy nie mieli przez 2 
tygodnie wody przez prace kanalizacyjne, co jest niedopuszczalne w XXI wieku. 
 
Radny Andrzej Korona – powiedział, że podczas ostatniej sesji, na której uczestniczył pan 
Starosta Kruczkowski i Radny Mołodciak mówione było o uregulowaniu statusu drogi 
znajdującej się w gestii powiatu przebiegającej przez Wojcieszyce. Przypomniał, że chodzi o 
ulicę Polną i jej przedłużenie do Gorzowa. Dodał, że ulica ta jest w fatalnym stanie 
technicznym i jest ciężko nią przejechać. Sprawa również dotyczy przedłużenia ulicy 
Strzeleckiej w stronę Łośna. Obie te drogi są drogami publicznymi w zarządzie powiatu a więc 
nie drogami powiatowymi. Uważa, że zawieszenie prawne powoduje, iż nikt nie czuje się 
odpowiedzialny za te drogi. Przejęcie tych dróg od skarbu państwa dałoby Gminie utrzymania 
tych dróg we właściwym stanie. Ponadto poruszył kwestię przekazania części pasa 
drogowego drogi powiatowej. Zadał pytanie czy w tych sprawach coś się dzieje i czy gmina 
występuje do powiatu z odpowiednimi wnioskami. Jeżeli tak to, kiedy można spodziewać się 
realizacji, a jeżeli nie to, kiedy wystąpi. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- udzielił odpowiedzi na pytania. 
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Radny Andrzej Korona- powiedział, ze rozumie odpowiedź kierownika Jesisa aczkolwiek 
uważa, że sprawa jest zastarzała i stoi w miejscu a była omawiana 3 lata temu. Poruszył 
sprawę śmieci przy drodze Wojcieszyce- Gorzów, które powinny być uprzątnięte przez Powiat. 
 
Radny Powiatowy Mieczysław Mołodciak - powiedział, że nie było oficjalnego wystąpienia 
do Powiatu o tym, że Gmina jest zainteresowana tymi drogami. Uważa osobiście, że należy to 
przekazać w porozumieniu aczkolwiek wiąże się to z kosztami. Jedyne, co może obiecać to 
złożenie interpelacji w imieniu pana Korony. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz - powiedziała, że przy ulicy Polnej położono nowy asfalt, który 
jest cały popękany. Uważa, że to nie jest prawidłowa naprawa ulicy. Dodała, że na zjeździe w 
tą ulicę z Lipowej jest wielka dziura. Przypomniała o obsadzeniu pozostałej części basenu.  
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski-odpowiedział, ze ulica Polna jest przewidziana w pakiecie 
remontów dróg. Dodał, że dalsze obsadzanie stawku jest zaplanowane. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak - zadała pytanie o ile wzrosną koszty dojazdów w sytuacji, kiedy 
uda się sprzedać autobusy. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że przewozy szkolne są w kwocie poprzetargowej 
i nie ulegną zmianie. 
 
Radna Renata Kożuchowska - zapytała, jaka będzie wykonana nawierzchnia parkingowa przy 
ulicy Bukowej. Dodała, że jest to strategiczne miejsce i mieszkańcy wnioskowali o asfalt. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że miejsca parkingowe będą wykonane w 
systemie płyty ameba. Było wnioskowane o to, aby zmienić system na asfalt, ale Urząd 
Marszałkowski odpowiedział, że na miejsca parkingowe zaleca się wykonanie płyty ameba. 
 
Radna Bożena Adamczak - powiedziała, że poruszane wcześniej kwestie dotyczące Różanek 
monitorowane są systematycznie na komisji komunalnej. Poinformowała, że mieszkańcy są 
zadowoleni z doposażenia placu zabaw i innych prowadzonych inwestycji w tym z czyszczenia 
rowów. Zapytała, czy są już tablice z regulaminem użytkowania placów zabaw. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - odpowiedział, że tablice są wykonane i będą montowane w 
najbliższych dniach. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz - zapytała, jakie drogi będą o remontowane Chwalęcicach. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - odpowiedział ,że na dzień dzisiejszy została wykonana 
droga do Santocka przez las, ulica Łąkowa, Dębowa. Ponadto będą wykonywane uzupełnienia 
nawierzchni  pomiędzy ulicą Ogrodową a Lotniskową. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała, co jest powodem nie przekazania gminie ulicy 
Sosnowej w Chwalęcicach. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- odpowiedział, że pomimo wielokrotnego wysyłania pism, nie pojawił 
się nikt z właścicieli drogi w celu dopełnienia formalności.  
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W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął 
dyskusję w tym punkcie i przystąpił do kolejnego punktu w porządku obrad. 
 
Ad. 3. Sprawozdania z działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy 
Kłodawa. 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat przygotowanych sprawozdań. Z zastrzeżeniem do klubu „Junior” Różanki, 
który złożył niepełne sprawozdanie finansowe po wyznaczonym terminie. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 14 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 1 
Sprawozdanie zostało przyjęte. 
 
Ad.4. Sprawozdania z działalności Warsztatów Terapii Zajęciowych. 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat przygotowanego sprawozdania.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad. 5a. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy 
Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – omówił projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak - poprosiła o wprowadzenie autopoprawki w §1 polegającej na 
zastąpieniu słów „dla Marka Brygiera”  słowami „Markowi Brygierowi”. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za:                              15 
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Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/286/14. 
 
Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za:                              15 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/287/14. 
 
Ad. 5c. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa. 
Dyrektor Związku Celowego Gmin MG 6 Krzysztof Pierzecki – odpowiedział na pytania 
skierowane do niego podczas posiedzenia Komisji Komunalnej w dniu 19 marca 2014r. 
Zadane pytania oraz odpowiedzi Dyrektora ZCG stanowią załącznik do protokołu. 
 
Radna Zienkiewicz- zapytała co z osobami, które nie zareagowały na upomnienie dotyczące 
braku opłat za wywóz odpadów. 
 
Dyrektor Związku Celowego Gmin MG 6 Krzysztof Pierzecki - odpowiedział, że wobec tych 
osób będą wyciągane konsekwencje administracyjne. Ponadto ostatecznym środkiem dla 
notorycznie niepłacących będzie uruchomiony proces egzekucji. Dodał, że trzeba mieć na 
uwadze, iż postępowanie administracyjne zabrania wprost zajęcia nieruchomości.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, jaki jest ostateczny termin ogłoszenia 
przetargu, który mógłby funkcjonować z dniem 1 lipca. Powiedział, że Rada Gminy ma uwagi 
dotyczące zapisów. Zapytał czy można będzie je zmienić i czy pozostałe Rady Gmin będą 
musiały się do tego ustosunkować. Dodał, że Rada Gminy jest za tym aby pozostawić zapis 
mówiący o wywożeniu odpadów raz w tygodniu. 
 
Dyrektor Związku Celowego Gmin MG 6 Krzysztof Pierzecki - odpowiedział na pytanie 
dotyczące kwestii częstotliwości wywozu odpadów. Dodał, że zapis raz na 2 tygodnie nie 
oznacza, iż odpady nie będą odbierane raz w tygodniu. Powiedział, że jest to furtka, która 
pozwoli na odbiór odpadów według potrzeb. Ponadto kwestia ogłoszenia specyfikacji jest 
związana ściśle z regulaminami, które podejmują poszczególne Gminy. Projekt został już 
przedstawiony Wojewodzie i został wstępnie zaakceptowany. Ostateczny termin jest do 
początku kwietnia. 
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Radna Grażyna Zienkiewicz – zadała pytanie, dlaczego tak późno Związek Gmin ruszył tą 
sprawę. Dodała, że teraz wszyscy są pod presja podjęcia decyzji ze względu na brak czasu. 
Dodała, że 3 miesiące temu należało przystąpić do planów związanych z nowymi 
uregulowaniami. Powiedziała również, że nie ma żadnych wstępnych akceptacji ze strony 
Wojewody.  Dodała, że Nadzór Wojewody zajmuje się uchwałami a nie projektami uchwał. 
Zadała pytanie  Pani Wójt czy może dać słowo honoru mieszkańcy, że są najważniejsi i wywóz 
odpadów będzie ustosunkowany do potrzeb. Ponadto Radna przeprowadziła rozmowy z 
wyrywkowo wybranymi mieszkańcami w związku z częstotliwością wywożenia odpadów. 
Każda z zapytanych osób odpowiedziała, że wywóz raz na 2 tygodnie nie wystarczy. 
Powiedziała, że poprzedni regulamin, który podobno był uzgodniony w Nadzorze Wojewody 
był zmieniany już 6 lub więcej razy. Dodała, że taka poważna instytucja nie powinna 
przedkładać regulaminu z błędami. Ponadto Radna uważa, że w Gminie jest potrzeba 
wywożenia odpadów raz na tydzień i będzie wnosić wniosek formalny o zmianę. 
 
Dyrektor Związku Celowego Gmin MG 6 Krzysztof Pierzecki - powiedział, że nie wszystkie 
Gminy były przekonane do zmiany systemu, co spowodowało przedłużenie terminu. Dodał, 
że z momentem, kiedy zapadła jednoznaczna zgoda zarządu na modyfikację systemu 
przystąpiono  do prac. 
 
Radny Andrzej Korona- powiedział, że na komisji komunalnej był bardzo dobrze 
przeanalizowany projekt regulaminu i został zgłoszony cały szereg poprawek co, do których 
komisja się zgodziła. Projektodawca regulaminu nie przestawił autopoprawki zgłoszonych na 
komisji komunalnej. Zaproponował, żeby przedstawić wszystkie poprawki wniesione przez 
komisję przegłosować je, a następnie cały projekt regulaminu. Dodał, że regulamin 
uchwalany jest w Gminie Kłodawa a nie w MG6 dlatego też nie powinno być presji czasowej i 
nie ma żadnego powodu aby nie zapisać że śmieci będą odbierane raz w tygodniu.  
 
Mecenas Związku Aneta Mielcarek – powiedziała, że nie ma zastrzeżeń co do poprawek 
porządkowych, natomiast nie zgadza się na poprawki merytoryczne. Sprzeciwiła się zmianie 
dotyczącej wywozu odpadów raz w tygodniu, ponieważ  jest to usztywnienie zapisu. 
 
Sołtys Zofia Kłos- Gryska- powiedziała, że reprezentuje mieszkańców budynków 
wielorodzinnych i zapis dotyczący wywozu odpadów komunalnych segregowanych raz w 
miesiącu w budynkach wielorodzinnych jest paranoją. Dodała również, że wywóz raz na 2 
tygodnie czy nawet raz w tygodniu nie jest wystarczający w przypadku budynków 
wielorodzinnych. Ponadto zwróciła uwagę na brak pojemników przy drogach, a także na 
kwestie składowania śmieci po sprzątaniu dróg. Zaproponowała, aby administrator płacił 
opłaty za śmieci za wszystkich i potem ściągał te pieniądze od mieszkańców w przypadku 
wspólnot. 
 
Mecenas Związku Aneta Mielcarek – odpowiedziała, że rozważana jest możliwość 
regulowania płatności ze wspólnotą. 
 
Radny Konieczuk- powiedział, że projekt regulaminu nie był wcześniej konsultowany z 
radami, które mają to zatwierdzić. Uważa, że gdyby projekt był dostarczony wcześniej nie 
byłoby problemów, ponieważ zapisy można by było konsultować z innymi radami. Jeżeli 
związek nie da nam 100% gwarancji, że śmieci będą wywożone raz w tygodniu to rada nie 
przyjmie tej uchwały. 
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Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że związek celowy to wójtowie i 
przewodniczący, którzy reprezentują mieszkańców i nie pozwolą na to aby cokolwiek zostało 
zrobione wbrew ich woli. Dodała, że radna Zienkiewicz na komisji zarzuciła wójtowi kłamstwo 
w sprawie konsultacji projektu uchwały u Wojewody. Przypomniała, że niejedna uchwała 
konsultowana u Wojewody była przez nadzór uchylana i nie mamy na to wpływu. Poprosiła o 
niepodważanie pracy. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że Związek został utworzony na potrzeby gminy i 
mieszkańcy chcą mieć pewność, że odpady będą odbierane raz w tygodniu. Dodała, że nie 
podważała obecności przedstawicieli Związku u Wojewody, tylko zgodę nadzoru, że uchwała 
zostanie zatwierdzona w takim kształcie. 
 
Radny Jan Kubera  - poprosił aby nie narzucać wielkości pojemników, tylko „zalecić”. Poprosił 
Panią Wójt aby przypilnowała, że w specyfikacji będzie zapis że odpady będą odbierane raz w 
tygodniu. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – obiecała, że takie stanowisko radnych będzie przedstawiała. 
Dodała, że większość Wójtów jest za tym aby taki zapis w specyfikacji zawrzeć. 
 
Radca Związku Aneta Mielcarek – powiedziała, że ustawa narzuca wielkości pojemników i 
słowo zalecane będzie niezgodne z prawem. 
 
Sołtys Sołectwa Wojcieszyce Regina Korona – powiedziała, że rok już upływa a w dalszym 
ciągu nie jest zweryfikowane kto płaci za odbiór odpadów a kto nie, co powoduje że uczciwi 
mieszkańcy czują się pokrzywdzeni. Zwróciła uwagę, że nie ma żadnego pojemnika na śmieci 
z dróg publicznych. Poprosiła aby rozwiązać ten problem w trybie pilnym. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – śmieci publiczne mają ustawiać przy salach wiejskich, a spod 
sal zabierają je pracownicy interwencyjni. 
 
Radny Jarosław Szyliński – zapytał, ile będziemy płacić po nowym przetargu. 
 
Dyrektor Związku Celowego Gmin MG 6 Krzysztof Pierzecki – odpowiedział, że to będzie 
wiadome po rozstrzygnięciu przetargu 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy Dyrektor obiecuje, że śmieci będą 
wywożone raz w tygodniu. 
 
Dyrektor Związku Celowego Gmin MG 6 Krzysztof Pierzecki – odpowiedział, że decyzja 
należy do Zarządu, ale on będzie optował za tym żeby w SIWZ napisać że odpady będą 
odbierane raz w tygodniu. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – złożyła deklarację, że w SIWZ będzie zapis mówiący o tym, że 
śmieci będą odbierane raz w tygodniu i poprosiła o to żeby nie modyfikować zapisu w 
regulaminie. 
 
Następnie Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska omówiła wszystkie poprawki zgłoszone na 
komisji komunalnej.  
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W wyniku głosowania przeprowadzonego przez Przewodniczącego Rady Gminy Andrzeja 
Legana w projekcie uchwały uwzględnione zostały następujące poprawki. 
§ 6pkt 1 – 5 słowo „wymiarze” zastąpiono słowem „pojemności” 
§ 7 pkt 1 – 5 słowo „wymiarze” zastąpiono słowem „pojemności” 
§ 8 po słowie nieruchomości wykreślono słowo niezamieszkałych. 
§ 10ust. 1 pkt 4 słowo „wykorzystywane” zamieniono na „w celu wykorzystania” 
§ 10 ust. 2 pkt. 2  zwrot „ w wyznaczonych…..” zastąpiono „w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych”. 
 
W związku z brakiem dalszych  uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za:                              9 
Głosy przeciw:                    4 
Głosy wstrzymujące się:   1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/288/14 
 
Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kłodawa Nr 
XXXVI/281/14 z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie przystąpienia do opracowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla obrębu 
Wojcieszyce; 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – poprosiła o wprowadzenie dwóch autopoprawek w 
uzasadnieniu do projektu uchwały polegających na zastąpieniu zwrotu „Radzie Gminy 
zwrotem „Rada Gminy” oraz poprawce błędu ortograficznego w słowie „przystąpieniu” 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                              12 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/289/14. 
 
Ad.5e. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyce. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. Dodał, że został złożony wniosek do 
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Wójta Gminy o niezwłocznie przygotowanie projektu uchwały w sprawie opracowania planu 
miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla pozostałej części Wojcieszyc. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Andrzej Korona- zwrócił się z zapytaniem do Wójta Gminy jak się ustosunkowała do 
wniosku złożonego i przegłosowanego jednogłośnie na komisji komunalnej. Dodał, że wszyscy 
na poprzednich sesjach i komisjach byli zgodni, co do nie popełniania błędów 
urbanistycznych. Dodał, że należy dążyć do tego, aby każda miejscowość w Gminie miała swój 
plan zagospodarowania przestrzennego. Powiedział, aby nie tworzyć planów wycinkowych, 
lecz dla całej wsi. Ponadto na poprzedniej sesji Przewodniczący Rady Gminy i Wójt Gminy 
zgodzili się, co do zasady. Argumentami nie były pieniądze, choć ta kwestia była omówiona 
tylko chodziło o czas. Dodał, że na ostatniej sesji radna wyszła z propozycją tworzenia dwóch 
planów jednocześnie dla strefy przemysłowej i równolegle dla całej miejscowości. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- wyraziła pozytywną opinię za uporządkowaniem gospodarki 
przestrzennej we wszystkich sołectwach. Dodała, że plan zagospodarowania przestrzennego 
nie jest zadaniem, które tworzy się w ciągu miesiąca. Przykładem może być Kłodawa, której 
plan czeka już 3-4 lata. Powiedziała, że sukcesywnie dla miejscowości, które jeszcze planów 
nie mają będzie występowała z projektami uchwał aczkolwiek będzie zwracać uwagę na 
sytuacje finansową, bo jest to ważny aspekt. Ponadto w najbliższym czasie będzie 
przygotowany projekt uchwały mówiący o przystąpieniu do planu na obręb Wojcieszyce. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                              12 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/290/14. 
 
Ad.5f. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2014 
roku. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska- w imieniu  Wójta wprowadziła autopoprawkę 
polegającą na dodaniu słów „które tego wymagają” w rozdziale I §3 pkt 7 oraz w rozdziale II 
§11 pkt 1. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- zadała pytanie, kto będzie ponosił koszty utrzymania bądź 
leczenia zwierząt odebranych drogą sądową właścicielowi w sytuacji, kiedy gospodarz 
dopuści się zaniedbania i zagłodzenia zwierząt. 
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Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska- odpowiedziała, że jeżeli zapadnie decyzja o zabraniu 
zwierząt gospodarzowi wszelkie koszty będzie ponosiła gmina gdyż zwierzęta stają się jej 
własnością. Właściciela jedynie może ukarać sąd przez nałożenie grzywny. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                              12 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/291/14. 
 
Ad.5g.Podjęcie uchwały w sprawie udzielania pomocy finansowej Powiatowi 
Gorzowskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Remont odcinka drogi 
powiatowej (1404F) Wojcieszyce –Różanki. 
Skarbnik Gminy  Jadwiga Majewska - omówiła projekt uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za:                              12 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/292/14. 
 
Ad. 5h.Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 
rok 
 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska- omówiła różnice w projekcie uchwały rozdanym radnym 
dziś a tym omawianym na komisjach. 
 
Radny Andrzej Korona – zgłosił uwagi i poprawki w związku z logiką i sensem §2 pkt 1, 2, 3. 
Powiedział, że w punkcie 1 użyto słowa zwiększać, w punkcie 2 zmniejszać, natomiast w 
punkcie 3 zwiększasz. Uważa, że jeżeli coś się zwiększa to zwiększenie nie może polegać na 
zmniejszeniu. Zgłosił poprawkę w § 2 polegającą na tym aby w § 2 na końcu zdania słowa „w 
tym” zastąpić słowami „w ten sposób że”. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- zgodziła się z Radnym Koroną i wniosła autopoprawkę  
autopoprawkę w § 2. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
Głosy za:                              11 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/293/14. 
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Ad.5i. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z cmentarzy 
komunalnych na terenie Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel –powiedziała, 
że komisja omawiała projekt uchwały, ale nie głosowała. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – wprowadziła następujące autopoprawki do projektu 
uchwały: - w §5 pkt 6 o brzmieniu „wjazdu wszelkich pojazdów za wyjątkiem pojazdów, które 
uzyskały pozwolenie administratora” zastąpić zwrotem „wjazdu wszelkich pojazdów 
mechanicznych za wyjątkiem pojazdów, które uzyskały pozwolenie administratora”, 
- w §8 pkt 1 ppkt 3 po przecinku dopisać „nie dłużej niż na 20 lat”. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - zadał pytanie, dlaczego nie można wykupić 
miejsca na cmentarzu na dłużej jak 20 lat. 
 
Sekretarz Gminy Karolina Niciejewska- odpowiedziała, że Rada Gminy Kłodawa podjęła 
uchwałę w sprawie cen za wykup miejsca na cmentarzu, w której jest zapis mówiący o tym, 
że miejsce na cmentarzu można rezerwować nie dłużej niż na 20 lat. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – powiedziała, że trzeba zmodyfikować poprzednią uchwałę. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- wycofała autopoprawkę polegającą na tym aby w §8 pkt 1 
ppkt 3 po przecinku dopisać „nie dłużej niż na 20 lat”. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak- zadała pytanie w związku z autopoprawką w §2 pkt 4 
dotyczącej regulaminu sadzenia drzew lub krzewów na cmentarzu. Uważa, że nie wyobraża 
sobie, że starsza osoba będzie pisać podanie o posadzenie bukszpanu, aczkolwiek rozumie, że 
to wszystko musi pozostać pod kontrolą. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- zapytała, dlaczego zostaje wykreślony zapis dotyczący wyrażenie 
zgody na postawienie nagrobka. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski -odpowiedział na zadane pytanie. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- uważa, że powinny być ustalone uzgodnienia dotyczące 
postawienia nagrobka. Dodała, że zdarzają się sytuacje, iż sąsiad stawia zbyt duży nagrobek, 
który utrudnia przejście do swojego grobu. Powiedziała, iż taka osoba robi co chce, ponieważ 
nikt od niej nic nie wymagał. Uważa, że pewne zasady muszą obowiązywać. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – wprowadziła autopoprawkę w § 2 pkt 4  polegającą na 
modyfikacji paragrafu w następujący sposób: „wydawanie uzgodnień na postawienie 
nagrobka, posadzenie drzew i krzewów”. 
 
Radna Renata Kożuchowska- uważa, że wykonawca pomnika powinien ustalać normy 
wielkości nagrobków z zarządcą cmentarza. 
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Radny Jan Kubera-zapytał czy jest potrzeba wprowadzania w § 7 godzin przebywania na 
cmentarzu. Wniósł poprawkę, aby wykreślić cały paragraf ze względów racjonalnych. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – wprowadziła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu § 7. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
przyjęcie uchwały wraz z wprowadzonymi poprawkami  pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                              13 
Głosy przeciw:                     0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XXXVIII/294/14. 
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 
 
Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że nie miała wcześniej możliwości, aby odpowiedzieć 
pani Sołtys Kłos- Grysce. Powiedziała, że wstrzymanie biegu uchwały w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kłodawa oznaczałoby 
niejasność w kontynuacji wywozu śmieci z terenu Gminy. Powiedziała, że większość gmin z 
MG-6 już przegłosowała regulamin w takiej wersji. Natomiast dodała, że jest 
usatysfakcjonowana zapewnieniem i oświadczeniem uzyskanym od Pani Wójt, iż Pani Wójt 
będzie optowała i głosowała za tym, aby wywóz śmieci odbywał się raz w tygodniu. Ponadto 
gwarantuje, że będzie dbała, aby znalazło się to w specyfikacji warunków zamówienia.  
Poruszyła problem związany z dostawą prądu we wsi Różanki. Powiedziała, że 16 marca br. 
nie było prądu przez 12 godzin. Dodała, że było to dużym utrudnieniem w czynnościach dnia 
codziennego. Złożyła prośbę o zaproszenie przedstawiciela ENEA, który powinien wyjaśnić 
zaistniałą sytuację i przedstawić, jakie kroki dostawca energii elektrycznej ma zamiar podjąć, 
aby zapobiec awariom prądu w Różankach w przyszłości. Powiedziała, że dzwoniąc na 
infolinię ENEA otrzymuje tylko informację, że w Gminie Kłodawa jest brak zasilenia prądu, 
rzadko awaria dotyczy innej Gminy, czy miejscowości. Dodała, że mieszkańcy płacą za 
abonament i gotowość do tego, aby energia elektryczna była do ich domostw dostarczana. 
Uważa, że jest to bardzo niebezpieczne i może prowadzić do zagrożenia życia mieszkańców i 
zdrowia. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- przychyliła się do wniosku Radnej Chmiel. 
 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska- powiedziała, że w urzędzie Gminy następują 
wielokrotnie zaniki prądu, co utrudnia prace oraz utratę danych. Ponadto osobiście 
rozmawiała z dyrektorem do spraw technicznych w ENEA, który obiecał, że to się nie 
powtórzy. Dodała, że popiera propozycję Radnej Chmiel. 
 
Radny Jan Kubera- powiedział, że wjazdy na osiedla są w złym stanie technicznym, a w 
szczególności przy ulicy Tęczowej. Dodał, że droga wojewódzka jest naprawiana i każda 
ścieżka leśna ma 5 metrowy wjazd za wyjątkiem wjazdu na Mszaniec gdzie mieszkają ludzie. 
Uważa, że jest to złośliwość ze strony zarządu wojewódzkiego. Złożył wniosek o napisanie do 
zarządu dróg lub o zaproszenie przedstawiciela, który wyjaśni sytuację. 
Ponadto droga polna między Chwalęcicami a Kłodawą oraz od Wojcieszyc do Kłodawy dla 
rowerzystów jest nieprzejezdna. Uważa, że ciężki sprzęt zniszczył tą drogę, dlatego apeluje do 
pani Wójt o naprawę, a także o zmianę znaku tonażu. Uważa, że sadzenia krzewów i drzew w 
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pasie drogi stanowi problem gdyż zmniejsza to widoczność i zabiera miejsca parkingowe. 
Zadał również pytanie, dlaczego cena gazu w Kłodawie jest wyższa w porównaniu do innych 
miejscowości. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- przychyliła się do wniosku zaproszenia przedstawiciela zarządu 
dróg wojewódzkich jak również przedstawiciela sieci gazowej EWE. Dodała, że wszystkie 
zgłoszenia są wysyłane na piśmie do zarządu dróg. 
Powiedziała, że zostaną sprawdzone pozwolenia na zajęcie pasa drogowego poprzez 
nasadzenie. Dodała, że w ramach remontu dróg wiosennych zostanie naprawiona droga 
Kaczy Dołek do Wojcieszyc. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- powiedział, że Kłodawa ma pośrednika w 
dostawie gazu i dlatego cen jest wyższa.  
 
Radna Grażyna Kaźmierczak- powiedziała, że chodnik przy ulicy Szkolnej w Różankach 
miejscami się zapada w szczególności przy ulicy Lipowej. Ponadto zwróciła się z prośbą o 
uruchomienie akcji, która ma na celu wyjaśnienie społeczeństwu zasad segregacji odpadów. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że chodnik będzie naprawiony. Natomiast, jeżeli 
chodzi o akcję edukacyjną z chwilą, kiedy specyfikacja będzie gotowa Związek Celowy 
przygotuje ulotki, które będą wysyłane do wszystkich mieszkańców. 
 
Radny Andrzej Korona- zadał pytanie, które skierował do niego obywatel. Czy były Sekretarz 
Gminy zwrócił nienależnie pobrane pieniądze. Omówił również informację otrzymaną od 
Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów w sprawie Drugiego Ogólnopolskiego Konkursu na 
najlepszą wiejską stronę internetową. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan - udzielił odpowiedzi na zadane pytanie 
odnośnie byłego Sekretarza Gminy, że wszelkie informacje są zawarte w zmianie uchwały 
budżetowej. 
 
Radna Justyna Kowalska-zadała pytanie czy jest regulamin zakazu wypalania traw i gałęzi na 
posesjach. Złożyła prośbę o zawieszenie na tablicy ogłoszeń informacji dla mieszkańców 
odnośnie *tej sprawy. Zapytała, czy są jakieś informacje dotyczące terenu koło przedszkola 
po pani Kotowicz.  
 
Radny Gerard Bieryło- odpowiedział, że utylizacja, czyli wypalanie gałęzi na gruncie i 
wypalanie traw jest całkowicie zakazane. Powiedział, że Nadleśnictwo przygotują 
obwieszczenia i poinformuje społeczeństwo aczkolwiek w sytuacjach skrajnych będą 
nakładane kary. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że w sprawie terenu koło przedszkola nadal jest 
prowadzona sprawa spadkowa.  
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz- uważa, że wypalanie traw a palenie ogniska na swojej posesji 
to dwie różne rzeczy. Zadała pytanie czy na swojej posesji nie można wypalać gałęzi i liści. 
Prośba do kierownika Kwiatkowskiego, aby odmalować przejście dla pieszych przy ulicy 
Partyzantów koło sklepu w Chwalęcicach. 
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Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zwrócił uwagę, że należy sprawdzić regulamin w 
sprawie wypalania. 
 
Komendant Matczak- uważa, że wypalanie na niewyznaczonym do tego miejscu prowadzi do 
biodegradacji i to jest naruszenie prawa. 
 
Kierownik Bożena Popowska-  poprosiła, aby sprawy wyłączenia prądu lub braku dostawy 
wody zgłaszać do urzędu. Dodała, że są Centra Zarządzania Kryzysowego, które po zgłoszeniu 
problemu podejmują natychmiastowe działania. 
 
Radny Henry Brzana – zapytał,  czy wiadomo coś w sprawie wygospodarowania terenu koło 
jeziora na parking. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- odpowiedziała, że referat analizuje czy to są tereny należące 
do Gminy. 
 
W związku brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął 
dyskusję w tym punkcie i przystąpił do kolejnego. 
 
7. Wolne wnioski. 
Radni nie zgłosili wolnych wniosków. 
 
8. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Kłodawa. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 
zamknął obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
Na tym protokół zakończono: 
Protokołowała: Kamila Kłosowska 

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Legan 

 


