
1 

 

Protokół z XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 18 czerwca 2014r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na XLI sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Wyróżnienie stowarzyszenia „NOVA” z Łośna, laureata plebiscytu „Złota Piłka Ekstraklasy 
Kulturalnej”, organizowanego przez TVP Gorzów. 
3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
4. Sprawozdanie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności własnej oraz świetlic 
wiejskich. 
5. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej z działalności w 2013 roku oraz z 
przygotowania do sezonu letniego 2014. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014; 
b) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położnej w obrębie ewidencyjnym 
Chwalęcice stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
c) wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych; 
d) zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej; 
e) przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę budownictwa jednorodzinnego, 
rekreacyjnego, usługowego, handlu, gastronomii oraz budownictwa przemysłowego                   
i składowego wraz z zielenią towarzyszącą budownictwu przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie, w 
zakresie odnoszącym się do działki o numerze ewidencyjnym 631/26; 
f) zmiany przebiegu ulic Letniej i Wiosennej w miejscowości Kłodawa; 
g) zmiany przebiegu ulic Klonowej i Kalinowej w miejscowości Santocko; 
h) zmiany przebiegu ulic Chabrowej i Bratkowej w miejscowości Różanki; 
i) zmiany przebiegu ulicy Dębowej w miejscowości Zdroisko; 
j) nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdroisko; 
k) nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko; 
l) nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybakowo; 
ł) nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice; 
m) nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa; 
n) zmiany uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007r. o 
przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kłodawa dla obrębu Kłodawa; 
o) wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowanych położonych w 
miejscowości Wojcieszyce; 
p) wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego; 
r) udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa- Komendy Wojewódzkiej Policji w 
Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zakupu testerów do badania zawartości narkotyków w 
organizmie; 
s) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa w drodze przetargu; 
ś) wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 207/2 położonej w Chwalęcicach stanowiącej 
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własność Gminy Kłodawa; 
t) rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego; 
u) rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
7. Interpelacje i zapytania Radnych. 
8. Wolne wnioski. 
9. Zamknięcie obrad XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XLI Sesji 
Rady Gminy Kłodawa.  
 
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 
stwierdził, że w obradach XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 12 radnych, w związku z 
czym Sesja jest prawomocna aby móc podejmować uchwały.  
Radni nieobecni: Kowalska Justyna, Grażyna Zienkiewicz, Grażyna Kaźmierczak.  
 
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku 
obrad. 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – poprosiła o wycofanie z porządku obrad pkt 6s – projektu 
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w 
obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa w drodze przetargu. 
 
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 11 radnych. 
Głosy za:                           11 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XL Sesji 
Rady Gminy Kłodawa. 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
pod głosowanie przyjęcie protokołu z XL Sesji.  
Protokół został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2. Wyróżnienie stowarzyszenia „NOVA” z Łośna, laureata plebiscytu „Złota Piłka 
Ekstraklasy Kulturalnej”, organizowanego przez TVP Gorzów. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Andrzejem Leganem 
złożyli gratulacje dla stowarzyszenia „Nova” z Łośna reprezentowanego przez Panią Emilię 
Prorok z tytułu uzyskania tytułu laureata w plebiscycie „Złota Piłka Ekstraklasy Kulturalnej” 
organizowanym przez TVP Gorzów Wlkp. 
 
Ad.3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak –omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
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Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że nieuniknione było odsunięcie firmy wykonującej 
remont świetlicy wiejskiej w Różankach od realizacji zadania. Zapytała, kiedy zostanie 
ogłoszony przetarg na nowego wykonawcę, jakie prace zostały wykonane wewnątrz świetlicy, 
gdzie w Różankach były wyrównywane drogi i czy uprzątnięto śmieci przy ulicy Dębowej. 
Poprosiła o podanie kwoty kosztorysowej i poprzetargowej przeznaczonej na remont 
przedszkola w Różankach. Dodała, że pobocza i studzienki po remoncie nawierzchni ulicy 
Ogrodowej wymagają naprawy. Poinformowała, że zgłaszała już kilkakrotnie do Kierownika 
Kwiatkowskiego problem wysokości asfaltu. Wyraziła pozytywną opinię na temat ogrodzenia 
cmentarza i nasadzeń. Dodała, że chodnik w Różankach na ulicy Szkolnej jest notorycznie 
niszczony przez ciężkie samochody i należałoby w tym wypadku postawić słupki ograniczające 
wjazd.  
 
Kierownik Jerzy Jesis- odpowiedział, że po 23 lipca odbędzie się inwentaryzacja . Dodał, że na 
podstawie umowy wykonawca miał się rozliczyć z prac jakie wykonał, ale niestety tego nie 
zrobił. Pomysł jest taki, aby na początku lipca ogłosić przetarg i podpisać umowę z 
wykonawcą na koniec miesiąca. Następnie w miesiącu sierpniu i wrześniu dokończyć zadania 
tak, aby do końca października wszystko rozliczyć. Powiedział, że łączny koszt z zakupem 
materiałów, wyposażenia i robót budowlanych wyniesie około 300 tysięcy, ale w tym roboty 
budowlane wyniosą około 200 tysięcy. Odnośnie przedszkola to kosztorys wynosił 250 tysięcy 
a oferta 286 tysięcy. Dodał, że wpłynęła tylko jedna oferta i były dwie możliwości albo 
zwiększyć o tą kwotę albo ogłosić drugi przetarg, przy czym ogłaszając drugi przetarg nie 
byłoby czasu, aby zakończyć remont do końca wakacji. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- odpowiedział, że w związku z wykonywaniem prac z 
bieżącym utrzymaniem nawierzchni dróg najbardziej pozyskały Różanki i wymienił ulice przy 
których odbyły się remonty. Powiedział, że pracownicy nie usuneli odpadów z parku przy 
ulicy Dębowej. Dodał, że administratorem tego terenu jest Nadleśnictwo aczkolwiek, jeżeli 
będą to drobne rzeczy zostanie to usunięte przez pracowników interwencyjnych. Natomiast 
w przypadku większej ilości będzie wnioskował do Pani Wójt żeby wystąpić z pismem do 
Nadleśnictwa. 
 
Radny Andrzej Korona- zapytał o postępy w przygotowaniu projektu uchwały w sprawie 
wykonania planu zagospodarowania przestrzennego dla całych Wojcieszyc oraz kiedy będzie 
wniesiona ta uchwała na sesję. Zadał pytanie czy są rzeczywiste działania ze strony Powiatu 
Gorzowskiego w sprawie przekazania Gminie zbędnych Powiatowi części pasa drogowego w 
Wojcieszycach. Powiedział, że oglądał w telewizji wypowiedź Pana Tokarczuk, który w imieniu 
Pana Starosty przekazał informacje o podjęciu decyzji o przekazaniu nieodpłatnie terenu 
Gminie oraz, że zobowiązuje się pokryć koszta. Zapytał czy poszły za tymi słowami jakieś 
rzeczywiste działania. 
 
 
Kierownik Jerzy Jesis- odpowiedział, na jakim etapie są prace związane z przygotowaniem 
projektu uchwały. Dodał, że w ślad za publikacją telewizyjną zostało wysłane pismo do 
Starostwa z prośbą o wszczęcie postępowania w celu przekazania gminie tego terenu. 
Otrzymaliśmy w odpowiedzi, że prace zostały rozpoczęte. Dodał, że jeżeli sprawy pójdą 
sprawnie to na wrześniową sesję będzie gotowy projekt uchwały. 
 
Radna Bożena Adamczak- powiedziała, że ucieszyło ją zapewnienie Pani Wójt, iż remont 
Świetlicy zostanie zakończony w październiku. Dodała, że świetlica wiejska jest przedmiotem  
wielkiej troski Rady Sołeckiej. Jeżeli chodzi o ulicę Szkolną i uszkodzenie chodnika uważa, że 
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nie jest to wynik niewłaściwej jazdy autobusów tylko ciężkich samochodów firmy wywożącej 
śmieci jak również firmy Mazur. Uważa, że poruszają się z zbyt dużą prędkością i nie uwagą. 
Powiedziała, że dostała wiadomość od Kierownika Kwiatkowskiego, że w czerwcu chodnik 
zostanie naprawiony. Pomimo to poprosiła o podanie konkretnego terminu naprawy 
chodnika. Ponadto uważa, że asfalt na ulicy Lipowej jest zniszczony również przez ciężkie 
samochody, które poruszają się z zbyt dużą prędkością. Powiedziała, że apelowała już 
wielokrotnie do Radnych Powiatowych, którzy obiecywali, że coś zrobią w tej sprawie. 
Podziękowała Kierownikowi, że pomimo złych warunków skosił pobocza ulicy Lipowej przed 
Majówką.  Dodała, że firma Mazur w dalszym ciągu nie utwardziła pobocza po zakończonym 
remoncie.  
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – udzielił odpowiedzi na wyżej zadane pytania.  
 
Radny Jan Kubera- powiedział, że od 2 tygodni mieszkańcy narzekają na parking przy ulicy 
Bukowej. Uważają, że przed remontem było więcej miejsc postojowych. Dodał, że samochody 
zatrzymują się, aby wysadzić swoich pasażerów do kościoła i przez to robi się bałagan. Uważa, 
że sytuacja uległa pogorszeniu. Chciałby, aby Pani Wójt pomyślał nad rozwiązaniem tego 
problemu. Zapytał czy powstaną nowe miejsca parkingowe. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odpowiedział, że inwestycja ta nie jest prowadzona tylko z 
naszych pieniędzy budżetowych. Jest współfinansowana z PROW-u i Urząd Marszałkowski 
narzuca pewne rzeczy.  
 
Radny Jarosław Szyliński -  powiedział, że w Santocznie zaczął się remont ulicy Brzozowej i od 
trzech dni nic tam się nie dzieje a droga jest rozkopana. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - powiedział, że firma  wykonująca pracę w Santocznie jest 
zobligowana terminem i jeżeli prace nie zostaną ukończone w terminie będą naliczane kary za 
opóźnienie.  
 
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.4. Sprawozdanie dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury z działalności własnej oraz 
świetlic wiejskich. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat przygotowanego sprawozdania.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 
poinformowała, że komisja nie głosowała. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
 
Radny Jan Kubera- powiedział, że chciałby powtórzyć to, o czym wcześniej wspomniał na 
komisji budżetowej. Mianowicie, że podziwia pana Dyrektora za zaangażowanie w prace. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
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Głosy za – 11 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad.5. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej z działalności w 2013 roku oraz z 
przygotowania do sezonu letniego 2014. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – 
poinformowała, że komisja nie głosowała. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat przygotowanego sprawozdania.  
 
Radna Katarzyna Chmiel- zadała pytanie czy już coś wiadomo w związku z kradzieżami w 
domkach jednorodzinnych, jakie miały miejsce na terenie Gminy Kłodawa. 
 
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak- powiedział, że przekazał dużo informacji 
Policji. Dodał, że współpracuje z wydziałem kryminalnym II Komisariatu w Gorzowie Wlkp i. 
jest tworzona specjalna grupa operacyjna do tych działań, bo przestępczość ta rozszerzyła 
swoje działanie nie tylko na terenie Gminy Kłodawa. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
Głosy za – 11 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. 
 
Ad.6a. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 
rok. 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska- w imieniu Wójta Gminy poprosiła o wprowadzenie 
autopoprawki w §2 pkt 1 polegającą na dodaniu literę „o” po wyrazie „łącznie” oraz w 
uzasadnieniu w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Środowiska w wierszu 3 autopoprawkę 
polegającą na zastąpieniu słów od styczni do grudnia 2013 słowami od lipca do grudnia 2013. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
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 
projektu uchwały pod głosowanie. 
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W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
Głosy za – 11 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLI/304/14. 
 
Ad.6b.Wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położnej w obrębie 
ewidencyjnym Chwalęcice stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
 
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. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że była propozycja, aby uzyskać opinię Rady Sołeckiej. 
Dodał, że opinia wpłynęła i jest pozytywna. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/305/14. 
 
Ad.6c. Wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny od osób fizycznych. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- w imieniu Wójta Gminy wprowadził autopoprawka polegającą na 
zmianie zapisu w § 1 wers 3  -1886 m² zamiast 598m². 
 
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 – powiedział, że komisja nie 
głosowała i nie wniosła zastrzeżeń. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/306/14. 
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Ad.6d. Zgody na włączenie nieruchomości w granice Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała. Dodał, że jest błąd w uzasadnieniu i zamiast słowa „zwiększać” 
stopę bezrobocie powinno być „zmniejsza” stopę bezrobocie.   
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 10 radnych. 
Głosy za – 10 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLI/307/14. 
 
 
Ad.6e. Przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu przeznaczonego pod zabudowę budownictwa jednorodzinnego, 
rekreacyjnego, usługowego, handlu, gastronomii oraz budownictwa przemysłowego i 
składowego wraz z zielenią towarzyszącą budownictwu przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie, w 
zakresie odnoszącym się do działki o numerze ewidencyjnym 631/26. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- wprowadziła autopoprawkę polegającą na wykreśleniu w §1 
części zapisu „terenu przeznaczonego pod zabudowę budownictwa jednorodzinnego, 
rekreacyjnego, usługowego, handlu, gastronomii oraz budownictwa przemysłowego i 
składowego wraz z zielenią towarzyszącą budownictwu przy ul. Gorzowskiej w Kłodawie” 
oraz dodaniu litery „m” w wyrazie „ewidencyjnym”. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/308/14. 
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Ad.6f. Zmiany przebiegu ulic Letniej i Wiosennej w miejscowości Kłodawa. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/309/14. 
 
Ad.6g. Zmiany przebiegu ulic Klonowej i Kalinowej w miejscowości Santocko. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/310/14. 
 
Ad.6h. Zmiany przebiegu ulic Chabrowej i Bratkowej w miejscowości Różanki. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
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projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
Głosy za – 11 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLI/311/14. 
 
Ad.6i. Zmiany przebiegu ulicy Dębowej w miejscowości Zdroisko. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/312/14. 
 
Ad.6j. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Zdroisko. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 11 radnych. 
Głosy za – 10 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLI/313/14. 
 
Ad.6k. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Santocko. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
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pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/314/14. 
 
Ad.6l. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Rybakowo. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/315/14. 
 
Ad.6ł. Nadania nazw ulic w miejscowości Chwalęcice. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/316/14. 
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Ad.6m. Nadania nazw ulic w miejscowości Kłodawa. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/317/14. 
 
Ad.6n. Zmiany uchwały Nr XVI/101/07 Rady Gminy Kłodawa z dnia 31 października 2007r. 
o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłodawa dla obrębu Kłodawa. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/318/14. 
 
Ad.6o. Wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowanych położonych w 
miejscowości 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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
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W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/319/14. 
 
Ad.6p. Wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego. 
 
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 – powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu 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 XLI/320/14. 
 
Ad.6r. Udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa- Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zakupu testerów do badania zawartości 
narkotyków w organizmie. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił neutralną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. Powiedział, że komisja prosi, aby zmobilizować 
Komendę Miejską i Komisariat II na współpracę z Gminą. Na ostatniej sesji Pani Komendant II 
Komisariatu Policji obiecywała poprawę, ale niestety tylko na obiecywaniu się to skończyło. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. Dodała, że chciałaby wyjaśnić, dlaczego 
komisja podjęła taką decyzję. Powiedziała, że zauważają pracę i działalność drogówki, która 
weryfikuje stan trzeźwości kierowców a także spożycia narkotyków. Uważa, że powinniśmy 
stawiać ponad wszystko bezpieczeństwo mieszkańców. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – powiedział, że większa ilość 
członków komisji wypowiedziała się negatywnie, co do oceny pracy policji z wyjątkiem 
drogówki, która jest aktywna. Natomiast, jeżeli chodzi o działalność dzielnicowych i działu 
kryminalnego, który zajmuje się kradzieżami zgodnie stwierdzili, że jest to skandaliczne. W 
związku z tym padł pomysł, aby nie uchwalać przyznania tej dotacji po to, aby „potrząsnąć” 
policjantami. Dodał, że na posiedzeniu komisji zaoferował, że przygotuje projekt stanowiska 
w tej sprawie, który otrzymali Radni i jest tam mowa o tym, że nie odrzucamy prośby o 
dofinansowanie tylko postanawiamy powstrzymać się z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku 
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do czas aż sytuacja zostanie unormowana. Jest to robione po to, aby zwrócić uwagę 
Kierownictwa Komendy Wojewódzkiej na istniejącą nieprawidłowość. Uważa, że jest to jakiś 
sposób i próba wpłynięcia na sytuację. 
Postawił wniosek o nie przyjęcie tej uchwały a przyjęcie stanowiska w wersji, której otrzymali 
Radni przed sesją. 
 
Radny Jan Kubera- prosi o rozsądek i przegłosowanie pozytywnie tego projektu uchwały. 
Powiedział, że od pół roku, co najmniej 3 razy w tygodniu policja w Kłodawie bada trzeźwość 
kierowców. Dodał, że powinny być przy okazji wykonywane testy na obecność narkotyki. 
Uważa, że drogówka wykonuje swoją pracę bez zarzutów.  
 
Radny Andrzej Korona- zapytał skąd Radny wie, że testery trafią do drogówki. Dodał, że jeżeli 
chodzi o działania drogówki to chciałby przytoczyć przykład. Powiedział, że jadąc do 
Chwalęcic na drodze zauważył dwie palety z polbrukiem niczym nieoznakowane zajmujące 
40% drogi. Dodał, że po powrocie do domu próbował skontaktować się z II Komisariatem 
Policji, po nieudanych próbach zadzwonił do Komendy Wojewódzkiej. Tam oficer dyżurny 
przełączył do oficera dyżurnego Komendy Miejskiej. Przekazał informacje o niebezpiecznej 
sytuacji na drodze.  Oficer przyjmujący zgłoszenie powiedział, że natychmiast wyśle tam 
patrol drogówki. Niestety nic nie został zrobione w tej sprawie, bo przejeżdżając tamtędy 4 
godziny później palety w dalszym ciągu były na drodze.  
Dodał, że jeżeli ktoś zna lepszy sposób osiągnięci tego celu to jest wstanie wycofać swój 
wniosek. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zapytał Pana Mecenasa czy z bieżącego 
posiedzenia możemy przyjąć stanowiska, czy są procedury podobne jak przy uchwałach. 
 
Mecenas Krzysztof Grzesiowski– odpowiedział, że jeżeli chodzi o stanowisko Rady Gminy 
poza uchwałami Rada może podejmować deklaracje, oświadczenia, apele, więc jeżeli to 
stanowisko, które zaproponował Pan Korona jest oświadczeniem w danej sprawie to wówczas 
jest wymagane zachowanie procedury jak dla uchwały. Dodał, że nie ma przeszkód, aby się 
tym zająć, ale zgodnie z terminami byłoby najlepiej przyjąć ten projekt na następnej sesji. 
 
Radny Andrzej Korona- powiedział, że proponuje, aby przyjąć to stanowisko i poddać projekt 
procedurze na następnej sesji. Dodał, aby nie uchwalać projektu na dzisiejszej sesji, bo 
stanowisko nie będzie miało sensu. 
 
Radna Katarzyna Chmiel- uważa przeciwnie, że stanowisko można podjąć na kolejnej sesji 
aczkolwiek należałoby to trochę zweryfikować i zmienić. Dodała, że jeżeli chodzi o projekt to 
powinniśmy przegłosować i nie łączyć tych dwóch spraw. Ponadto uważa, że bez 
wcześniejszej analizy na posiedzeniach komisji Radni nie powinni podejmować stanowiska na 
bieżąco lub pod wpływem impulsu. 
 
Radny Czesław Konieczuk- podzielił zdanie Radnej Chmiel. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – powiedział, że stanowisko nie będzie dziś 
przyjęte, ale będzie podstawą do wypracowania wspólnie na komisjach. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za – 10 
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Głosy przeciw – 2 
Głosy wstrzymujące się – 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLI/321/14. 
 
Radny Andrzej Korona-powiedział, że wobec przyjęcia projektu uchwały wycofuje swój 
wniosek. 
 
Ad.6s. Wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 207/2 położonej w Chwalęcicach 
stanowiącej własność Gminy Kłodawa. 
 
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 –powiedział, że komisja nie wniosła 
zastrzeżeń i nie głosowała.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania 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 XLI/322/14. 
 
Ad.6t. Rozpatrzenia skargi na Kierownika Zakładu Komunalnego. 
 
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. 
 
Kierownik Jacek Zatoka- zapytał Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej czy zostało przekazane 
Radnym oświadczenie podpisane przez pracowników, jako dowód, który mówi o tym, że 
przynajmniej w połowie to skarga jest bezzasadna i nieprawdziwa. Dodał, że doszły do niego 
informacje drogą nieoficjalną, iż wszyscy głosują tak jak Komisja Rewizyjna powiedziała. 
Zapytał jak można uznać skargę za zasadną skoro są dowody mówiące coś innego.  Uważa, że 
na komisji Przewodniczący wielokrotnie zadawał te same pytania, które miały na celu 
wyprowadzenie go z równowagi. Ponadto powiedział, że nie zgadza się ze stanowiskiem, jakie 
podjęła Komisja Rewizyjna oraz ze sposobem prowadzenia komisji przez Przewodniczącego. 
Uważa, że nie zrobił nic złego i nie czuje się winny. Nie ma pewności czy reszta rady uzyskała 
dokładne informacje na temat tej sprawy. Prosi, więc o potwierdzenie innych członków rady, 
że mieli wgląd do informacji. 
 
Radny Czesław Konieczuk- powiedział, że kolejny raz Pan Zatoka dał dowód na to, iż najpierw 
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mówi a potem myśli. Ponadto uważa, że Kierownik Zatoka był na posiedzeniach i nie 
przekonał członków komisji. Dodał, że nie można mówić, iż decyzja była tylko 
Przewodniczącego, ponieważ w komisji jest 5 członków, którzy podejmują decyzje. Ponadto 
stanowisko komisji rewizyjnej jak również pismo podpisane przez pracowników było 
rozpatrywane przez resztę radnych. Uważa, że Kierownik Zatoka powinien się pogodzić z 
opinią, pomimo, iż jest nie po jego myśli. 
 
Radny Jan Kubera- powiedział, że komisja nie rozpatrywała zastrzeżeń do pracy Kierownika 
Zatoki tylko sposobu podejście do mieszkańców. Dodał, że nie może nikogo zastraszać czy też 
krzyczeć. Ponadto Kierownik powinien pamiętać o tym, iż reprezentuje władze Gminy i 
wszelkie działania powinny być zgodnie z prawem i etyką. Uważa, że zachowanie w stosunku 
do tych mieszkańców było niewłaściwe. Radni podejmując uchwałę chcą zwrócić uwagę, aby 
Kierownik zmienił swoje podejście w kwestiach międzyludzkich.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za – 6 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się – 6 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLI/323/14. 
 
Ad.6u. Rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
Wiceprzewodniczący Komisji Oświaty Andrzej Korona – przedstawił pozytywną opinię 
komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
sprawozdania 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 XLI/324/14. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- poprosił, aby uczcić minutą ciszy byłego Wójta 
Pana Wawrzyńskiego.  
 
Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych. 
 
Radna Katarzyna Chmiel- poprosiła, aby naprawić niebezpiecznie wystające gwoździe z 
progów zwalniających na ulicy Szkolnej w Różankach. Powiedziała, że wspominała na komisji 
budżetowej jak również pisała interpelację w związku z przygotowaniem ulic na Święto 
Bożego Ciała. Zapytała czy są jakiekolwiek informację od przedstawiciela firmy „Mazur” w 
związku z utwardzeniem ulicy Niepodległości, którą będzie przechodzić procesja.Poprosiła 



16 

 

również o naprawienie zerwanego daszka na placu zabaw. W związku z remontem fragmentu 
nawierzchni drogi Różanki - Wojcieszyce, zapytała ile metrów zostało wykonanych. Zadała 
pytanie czy 50 tysięcy, które zostały przekazane wystarczyły na ten remont. Dodała, że został 
wykonany inny odcinek drogi a miał być do tablicy Różanki. Poprosiła o przekazanie do 
Powiatu, aby rozważył remont drogi Różanki – Janczewo, która jest w bardzo złym stanie 
technicznym. Uważa, że 200 metrów wykonanego odcinka to zdecydowanie za mało. 
Ponadto powiedziała, że od granicy Gminy Santok w kierunku Janczewa nawierzchnia jest 
zdecydowanie lepsza. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- odpowiedział, że progi zwalniające przy ulicy Szkolnej będą 
naprawione w najbliższych dniach. Dodał, że zostało to już zgłoszone w zeszłym tygodniu. 
Powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Niepodległości i przygotowania do procesji to po 
rozmowach z przedstawicielami Rady Parafialnej uzyskał informacje, że w tym roku procesja 
nie będzie przechodziła cała ulicy Niepodległości tylko częścią wyasfaltowaną. 
Dodał, że w poniedziałek zostanie naprawiony daszek na placu zabaw. Jeżeli chodzi o drogę 
Różanki- Wojcieszyce kwota 50 tysięcy, która została zabezpieczona podjęta uchwałą zostanie 
przekazana do Starostwa. Dodał, że sugestie Radnej w związku z remontem drogi Różanki – 
Janczewo zostaną przekazane Powiatowi.  
 
Radna Grażyna Adamczak- zwróciła się z apelem do Kierownika Kwiatkowskiego żeby 
wystąpił do Starostwa Powiatowego o możliwość ograniczenia prędkości na ulicy Lipowej. 
Dodała, że wie o wcześniejszych próbach występowania Urzędu Gminy do Starostwa 
Powiatowego w tej sprawie. Powiedziała, że w odpowiedzi na interpelacje, jakie składał Pan 
Tokarczuk obiecywał zająć się ulicą Lipową natomiast od 2 lat nic nie jest zrobione. Uważa, że 
uszkodzenia są coraz większe. Dodała, że na ulicy Szkolnej asfalt jest bardzo popękany oraz, 
że ograniczniki prędkości są rozmontowane i stwarzają niebezpieczeństwo. Wyraziła 
pozytywną opinię na temat pracy, jaką wykonał pracownik interwencyjny oraz co do 
wykonanego fragmentu drogi Różanki- Wojcieszyce. Zapytała czy są uwzględnione w planach 
dalsze prace na odcinkach tej drogi. Poprosiła, aby przy ulicy Lipowej naprawić pobocze i 
wrócić do stanu z zeszłego roku. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski - odpowiedział, że w sprawie ulicy Lipowej wielokrotnie były 
wysyłane pisma do Starostwa Powiatowego, niestety kończy się to tylko na obietnicach.  
Radna Justyna Piotrzkiewicz- ponowiła prośbę o namalowanie pasów na przejściu dla 
pieszych na ulicy Partyzantów oraz obcięcie gałęzi drzewa, które utrudniają poruszanie się po 
chodniku. Powiedziała, że na komisji budżetowej poruszyła przynależność ulicy Jarzębinowej 
w Chwalęcicach. Dodała, że jeżeli jest to droga gminna to prosi o uporządkowanie, ponieważ 
na tą chwilę jest ona nieprzejezdna. Prośba o remont drogi Rzecznej, a dokładniej odcinka za 
stadniną. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- odpowiedział, że prace przy ulicy Partyzantów zostaną 
wykonane w przyszłym tygodniu. Dodał, że odmalowanie pasów było zlecone firmie, która się 
tym zajmuje i nie wie, dlaczego nie zostało to wykonane. Powiedział, że ulica Jarzębinowa jest 
ulica gminną i najpierw musi oceni, co trzeba tam zrobić, ponieważ ustawodawca określa 
pewne okresy, kiedy można wykonywać prace. Jeżeli chodzi o ulicę Rzeczną to w tym roku nie 
będzie funduszy, aby przeprowadzić tam remont. Natomiast można wyrównać oraz udrożnić i 
ewentualnie uwzględnić w przyszłorocznym budżecie. 
 
Radny Gerard Bieryło- złożył podziękowania w imieniu mieszkańców, sołtysa i swoim za 
nakładki asfaltowe. 
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Sołtys Regina Korona- powiedziała, że Powiat nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jakim 
jest koszenie trawy. Dodała, że 3 lata już „handryczymy” się z Powiatem i zwarzywszy na to, iż 
jest rok wyborczy należałoby wypisać i pokazać jak powiat wywiązuje się ze swoich 
obowiązków. Ponadto w ubiegłym roku ani Powiat ani Gmina nie skosiły terenów i w tym 
roku sprawa wygląda podobnie, bo jest już połowa czerwca a żadne prace w tym kierunku nie 
zostały podjęte. Powiedziała, że Gmina chciała podejmować projekt uchwały na temat 
promocji Gminy. Uważa, że promocją Gminy jest wygląd a niestety w Wojcieszycach nie jest 
najlepiej. Wnosi prośbę, aby wystąpić do powiatu z pismem ostatecznym o skoszenie 
terenów im podlegających. Jeżeli po 2 tygodniach nie będzie racjonalnej odpowiedzi a 
ustawa wyraźnie mówi o tym, co należy do właściciela to Gmina powinna skosić ten teren i 
wystawić rachunek powiatowi. Jeżeli powiat nie zapłaci to nie powinno być żadnych 
przywilejów i należałoby skierować sprawę do sądu. Ponadto droga Różanki- Wojcieszyce jest 
w fatalnym stanie technicznym i jeżeli Powiat będzie modernizował tą drogę na zasadzie 300 
metrów to będzie to trwało 10 lat. Powiedziała, że rozmawiała z zarządem dróg w sprawie 
wycięcia krzaków i trawy, które utrudnią widoczności na drogach. Odpowiedziano jej, że nie 
ma ludzi do pracy. Po wstępnych uzgodnieniach ze Starostą zorganizowała grupę 
bezrobotnych mieszkańców Wojcieszyc do tego zadania. Dodała jednak, że nic z tego nie 
wyszło, bo Pan Kruczkowski mówi jedno a co innego robi. Powiedział, że nie będzie 
obiecywała ludziom pracy, jeżeli nie będzie pisma w tej sprawie i jeżeli to nie będzie 
przedmiotem załatwiania spraw pomiędzy gminą a powiatem. 
Ponadto, jeżeli chodzi o tereny gminne to do skoszenia jest plac przy świetlicy na ulicy 
Wspólnej, pozostała część byłego cmentarza, tereny przy domach socjalnych aż do jeziora, a 
także plac przy przystanku oraz ulica Sportowa koło klubu. Dodała, że w Wojcieszycach jest 
tylko jedna osoba odpowiedzialna za prace porządkowe a potrzeby są większe. Dlatego też 
wyszła z propozycją, aby mieszkańcy, którzy zalegają z podatkiem zwrócili się z wnioskiem do 
Pani Wójt i zamienili to na roboto godziny. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski- udzielił odpowiedzi na zadane pytania. 
 
Sołtys Zofia Kłos -Gryska- zapytała czy zostanie wymiona wiata na przystanku autobusowym. 
Poruszyła kwestię źle zamontowanego konika oraz ogrodzenia na placu zabaw. Uważa, że 
lepiej jest przeznaczyć większą kwotę i kupić urządzenia posiadające atest. 
 
Radna Renata Kożuchowska-poprosiła, aby zabezpieczyć teren koło Tesco w Kłodawie 
podczas remontu. 
 
Radna Grażyna Adamczak- w imieniu mieszkańców ulicy Leśnej poprosiła o zabezpieczenie w 
budżecie środków na punkty świetlne w miejscach gdzie oświetlenie jest bardzo słabe jak 
również przy ulicach na których doszło do kradzieży. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że jeżeli chodzi o ulicę Leśną to sprawa się skomplikowała, 
ponieważ było rozgraniczenie między lasami państwowymi a jednym z mieszkańców. Okazało 
się ze lasy państwowe nie zgadzają się z rozgraniczeniem. Dodał, że sprawa musi zostać 
skierowana do sądu i wówczas sąd określi rozgraniczenie i ustali punkty. Powiedział, że 
dopiero po wyroku sądu Gmina będzie mogła podjąć dalsze procedury. 
 
8. Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan-powiedział, że wpłynęło pismo Pana Romana 
Grendy dotyczące uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmujący działki o numerach 150/13, 150/38, 150/39 w 
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Chwalęcicach. Dodał, że pan Roman Grenda zwraca się z prośbą o podjęcie tej uchwały, 
ponieważ sporządzenie planu miejscowego umożliwi mu przekazanie tych działek na rzecz 
Gminy Kłodawa. Powiedział, że pismo zostanie skierowane na komisje i jeżeli będzie decyzja 
to na następnej sesji będzie uchwała.  
 
9. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 
zamknął obrady XLI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Na tym protokół zakończono: 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
Andrzej Legan 


