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Protokół z XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu 1 października 2014r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
 
Proponowany porządek obrad na XLIII sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2014 roku. 
4. Przyjęcie informacji Dyrektorów szkół i przedszkoli z realizacji wydatków I półrocze 2014r. 
5. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na rok 2014; 
b) przyjęcie dotacji ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze; 
c) przystąpienie do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyc; 
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w obrębie 
ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy Kłodawa w drodze przetargu; 
e) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym 
Mironice stanowiącej własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku 
przetargowego trybu zawarcia tej umowy; 
f) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem 62/19 
położonej w Wojcieszycach oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy; 
g) wyrażenia zgody na nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości 
niezabudowanej położonej w obrębie wsi Wojcieszyce gminy Kłodawa. 
6. Interpelacje i zapytania Radnych. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – przywitał wszystkich zebranych na XLIII Sesji 
Rady Gminy Kłodawa.  
 
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – na podstawie dołączonej listy obecności 
stwierdził, że w obradach XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 13 radnych, w związku, 
z czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  
Nieobecni Radni: Justyna Kowalska, Gerard Bieryło. 
 
Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku 
obrad. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad projektu 
uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu Państwa- Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zakupu samochodu 
służbowego. 
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Radny Andrzej Korona- uważa, że skoro opinia radnych którzy rozpatrywali ten temat była 
negatywna ze względu na złą ocenę pracy policji na terenie gminy Kłodawa, to przed 
rozpatrzeniem tematu powinniśmy wysłuchać deklaracji policji w jaki sposób zamierza 
poprawić jakość pracy na naszym terenie. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz – składam wniosek o nierozpatrywanie tego tematu ponieważ 
policja już wiele razy deklarowała poprawę i nigdy nic za tym nie szło. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- zaproponował, aby przyjąć do porządku obrad, 
jako pkt 2 wystąpienie Komendanta Policji. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                           10 
Głosy przeciw:                   1 
Głosy wstrzymujące się:    2 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan- poddał pod głosowanie przyjęcie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie udzielenie pomocy finansowej. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                           12 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    1 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej 
Legan poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                           13 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XLII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XLII Sesji 
Rady Gminy Kłodawa. 
Radni nie zgłosili uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał 
pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLII Sesji.  
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za:                           12 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    1 
Protokół został przyjęty. 
 
Ad.2.Wystąpienie Komendanta Policji Miejskiej w Gorzowie Wlkp. 
 
Komendant Miejski Policji Jerzy Głąbowski- podziękował za możliwość wypowiedzenia się 
na sesji, następnie zwrócił się z prośbą o udzielenie pomocy finansowej na zakup samochodu, 
który zostanie przeznaczony dla II komisariatu policji. 
 
Radny Andrzej Korona- powiedział, że jest bardzo rozczarowany wystąpieniem Pana 
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Komendanta. Dodał, że treść tego wystąpienia świadczy o tym, iż Pan Komendant nie 
rozumie sytuacji. Ponadto uważa, że nie ma nie żadnej gwarancji od Komendanta na poprawę 
sytuacji w Gminie Kłodawa. Powiedział, że nie są to subiektywne opinie dwojga Radnych a 
większości. Zostało to potwierdzone głosowaniem nad wnioskiem na poszczególnych 
komisjach. Dodał, że Radni uważają, iż policja na terenie gminy nie wywiązuje się ze swoich 
obowiązków. Uważa, że skuteczność i zainteresowanie jest praktycznie zerowe. Ponadto 
opinia odmownej decyzji o udzielenie dofinansowania na zakup samochodu powinna dać 
policji do myślenie, że efekty pracy nie znajdują społecznej akceptacji. 
Powiedział, że będzie głosował przeciwko udzieleniu tej pomocy, ponieważ nie widzi innego 
sposobu, aby zwrócić uwagę odpowiednich osób na pracę policji na terenie Gminy. 
Dodał, że jeżeli na następnej sesji policja przedstawi wiarygodną deklarację zawierającą plan 
poprawy działalności policji na terenie Gminy Kłodawa to poprze wniosek o udzielenie 
pomocy finansowej. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że jest w stałym kontakcie z mieszkańcami i wyraża 
ich opinie na temat działalności policji na terenie Gminy Kłodawa. Zapytała, co policja ma 
zamiar zrobić, aby poprawić tę pracę. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz- powiedział, że zgadza się z przedmówcami i nie będzie 
powielać tych samych argumentów. Zapytała czy kondycja naszego budżetu pozwala na 
przegłosowanie tej uchwały. 
 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska- powiedziała, że trzeba by było z czegoś zabrać żeby 
można było przesunąć środki na ten cel. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz- powiedziała, że zważywszy na fakt, iż nie ma wolnych środków 
w budżecie zaproponowała, aby przekazać kwotę w wysokości 1 tysiąca złotych. 
 
Radna Bożena Adamczak- powiedziała, że chciałaby wrócić do spraw związanych z 
Różankami i licznych włamań, jakie miały tam miejsce. Zapytała czy postępowanie w tej 
sprawie zostało już zakończone i czy jest pozytywny efekt pracy policji. Dodała, że 
poszkodowani mieszkańcy powiedzieli, że nie widzą żadnych pozytywnych efektów pracy 
policji w tej sprawie. Ponadto uważa, że jest potrzebny bliski kontakt i współpraca policji 
gorzowskiej ze strażą gminną.  
 
Radny Jan Kubera- powiedział, że od wielu lat jest sołtysem Kłodawy. Dodał, że we 
wcześniejszych latach był stały kontakt i współpraca z dzielnicowym. Uważa, że teraz nikt się 
nie zajmuje sprawami gminy. Ponadto dzielnicowi w ogóle nie interesują się rowerzystami, 
którzy nie przestrzegają zasad korzystania ze ścieżek rowerowych. Dodał, że nie ma 
dzielnicowego w okresie wakacyjnym nad jeziorem w Kłodawie, który poinformowałby o 
zakazie wprowadzania psów na plażę. 
 
Radna Bożena Adamczak- zapytała, dlaczego policja nie współpracuje ze straż gminna. 
 
Komendant Miejski Policji Jerzy Głąbowski- powiedział, że współpraca jest aczkolwiek 
można by było zastanowić się nad zasadami tej współpracy. 
 
Radny Jarosław Szyliński- chciałby przypomnieć o podpaleniach w Rybakowie, które trwają 
już od 5 lat. Dodał, że mieszkańcy uważają, że działania policji w tej sprawie jest nieudolne. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- przytoczyła cytat „kończ waść wstydu oszczędź”  
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Sołtys Regina Korona- powiedziała, że żaden z sołtysów nie może powiedzieć, iż policja z nimi 
współpracuje. Dodała, że należałoby się wsłuchać w potrzeby naszych miejscowości.  
Powiedziała, że Pan Komendant przedstawił statystyki i jest zadowolony a tak naprawdę 
mieszkańcy wiedzą, że jest źle. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak- powiedziała, że jest pełna uznania dla policji za akcje badania 
trzeźwości i uważa, iż pod tym kątem zmieniło się na lepsze. Dodała, że każda wieś ma swoje 
problemy i potrzeby. 
 
Radny Andrzej Korona- powiedział, że Pan Komendant opiera swoje opinie na badaniach 
opinii publicznej. Dodał, że wie jak policja potrafi dbać o statystyki. Ponadto uważa, że 
należałoby się wsłuchać w opinie mieszkańców na temat pracy policji. 
 
Komendant Miejski Policji Jerzy Głąbowski- powiedział, że poprawa bezpieczeństwa to 
zasługa policji. Aczkolwiek opinie i uwagi mieszkańców też się do tej poprawy przyczyniły.  
 
Radny Powiatowy Mieczysław Mołodciak- uważa, że jest to zbyt sroga ocena pana 
komendanta i pracy policji. Dodał, że działania policji są widoczne i statystycznie jest mniejsza 
przestępczość na terenie Gminy Kłodawa. Uważa, że należałoby pomyśleć o tym jak poprawić 
współpracę z policją. 
 
Dyrektor Przedszkola Joanna Grymuza- poprosiła Pana Komendanta o zwrócenie uwagi 
jakość przeprowadzanych przez policję wywiadów środowiskowych. 
 
Radna Katarzyna Chmiel -  zaapelowała o poprawę bezpieczeństwa przy drodze krajowej nr 
22 na terenie całej Gminie Kłodawa. Powiedziała, że zarówno w miejscowości Różanki, jak i w 
Różankach – Szklarni samochody jeżdżą z bardzo dużą prędkością. Natomiast, jeżeli chodzi o 
miejscowość Różanki- Szklarnia nie ma tam ścieżki rowerowej i z pobocza korzystają piesi i 
rowerzyści, którzy są narażeni na duże niebezpieczeństwo. Podczas ostatniego zebrania 
wiejskiego w Różankach – Szklarni mieszkańcy sołectwa prosili o przekazanie informacji 
patrolom policji i dzielnicowym. 
 
Sołtys Zofia Kłos - Gryska- prosi, aby zainteresować się drogą krajową nr 22 w Różankach- 
Szklarni. Poruszyła sprawę dotyczącą kradzieży kabli telefonicznych oraz rur w okolicach 
Różanek-Szklarni a także brak współpracy policji w tej sprawie. 
 
Komendant Miejski Policji Jerzy Głąbowski- powiedział, że droga nr 22 jest w 
zainteresowaniu policji i od marca nie było na tej drodze żadnego poważniejszego wypadku. 
Dodał, że w sprawie zaproszeń przedstawicieli policji na jakiekolwiek spotkanie prosi o 
bezpośredni kontakt. 
 
Ad. 3.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – zapytała, czy oddanie sieci kanalizacyjnej w Różankach nastąpi 
zgodnie z planem. Ponadto poprosiła o poprawę stanu dróg w miejscowościach, w których 
była budowana kanalizacja. Jeżeli chodzi o miejscowość Różanki to wymagana jest pilna 
naprawa asfaltu przy ulicy Sportowej i na Osiedlu Parkowym. Ponadto należy poprawić stan 
dróg nieutwardzonych, w tym ulicy Niepodległości prowadzącej do nowo wybudowanej Sali 
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wiejskiej. Poinformowała, że mieszkańcy Różanek nie mogą się doczekać bliskiego otwarcia 
Sali wiejskiej i zapytała o konkretny termin jej otwarcia.  
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że w zakresie prac kanalizacyjnych ma informacje 
od wykonawcy, iż dostał zgodę na przedłużenie terminu do października. Dodała, że dopóki 
trwają prace, struktura dróg będzie naruszona. Powiedziała, że firma rozliczając się z tej 
inwestycji jest zobowiązana, aby doprowadzić drogi do poprzedniego stanu. Powiedziała, że 
otwarcie Sali nastąpi na początku listopada br.  
 
Radna Bożena Adamczak- przekazała, że społeczność Różanek bardzo nie może się doczekać 
oddania do użytku Sali, ponieważ do tej pory korzysta z uprzejmości dyrekcji szkoły w 
Różankach. Powiedziała, że Różanki otrzymały wielką pomoc z Urzędu Gminy w sprawie 
udrożnienia rowów melioracyjnych, za co chciałaby bardzo podziękować. Ponadto 
podziękowania złożyła także dla firmy, która to zadanie realizuje. Poprosiła o wykonanie drogi 
dojazdowej do przedszkola w Różankach. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że są niewielkie problemy związane z udrożnianiem 
rowów, ponieważ część właścicieli gruntów, do których przylegają rowy nie chcą wpuścić 
koparki na swój teren a my nie chcemy, aby koparka szła po asfaltowej drodze gminnej. 
Dodał, że oczyszczanie to jedno, ale należałoby tez pomyśleć o konserwacji, dlatego dobrym 
rozwiązaniem byłoby wejście do gminnej spółki wodnej. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że zaproponuje do realizacji w przyszłorocznym 
budżecie wykonanie drogi dojazdowej do przedszkola. 
 
Ad.4. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za I półrocze 2014 roku. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
 
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 13 radnych. 
Głosy za – 13 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Sprawozdanie zostało jednogłośnie zaopiniowane pozytywnie. 
 
 
Ad.5. Przyjęcie informacji Dyrektorów szkół i przedszkoli z realizacji wydatków I półrocze 
2014r.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
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Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat przygotowanego sprawozdania. 
 
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 13 radnych. 
Głosy za – 13 
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 
2014 rok. 
 
Skarbnik Gminy Jadwiga Majewska- omówiła projekt 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. 
 
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 
projektu uchwały 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 XLIII/330/14. 
 
Ad.6b. Analiza projektu uchwały w sprawie przyjęcie dotacji ze środków będących w 
dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej 
Górze. 
 
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. 



7 

 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za – 13 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLIII/331/14. 
 
 
Ad.6c. Analiza projektu uchwały w sprawie przystąpienie do opracowania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłodawa dla obrębu Wojcieszyc. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o wprowadzenie autopoprawki polegającej na 
wpisaniu w § 1 „z wyłączeniem terenów objętych obowiązującymi planami 
zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałą Rady Gminy Kłodawa nr XXXVIII/290/14 z 
dnia 26 marca 2014r.” 
 
Radny Andrzej Korona- uważa, że autopoprawka powinna być sformułowana trochę inaczej, 
bo Pani Wójt mówiła o obowiązujących planach zagospodarowania, a ten plan dotyczący 
strefy ma dopiero powstać. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że na załączniku graficznym są pokazane wszystkie tereny 
objęte planem i te, które są wyłączone uchwałą poprzednią. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu uchwały 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 XLIII/332/14. 
 
Ad.6d. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Różanki stanowiącej własność Gminy 
Kłodawa w drodze przetargu. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną, aczkolwiek nie jednogłośną 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 – powiedział, że Komisja zapoznała się 
z treścią projektu uchwały, ale nie zajęła stanowiska. 
 
Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że ten temat na posiedzeniach komisji budżetu był 
omawiany dwukrotnie. Dodała, że opinie były różne, w tym głosy za tym, aby tę działkę 
sprzedać, a nie dzierżawić. Dodała, że mieszkanka Osiedla Parkowego jest zainteresowana 
zakupem tej działki. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- powiedziała, że obawia się czegoś innego. Pani mówiąc o 
zakupie tej działki chce, aby gmina rozłożyła jej to na 10 lat, ponieważ nie będzie jej stać na 
zakup. W związku, z czym działka dalej będzie niezagospodarowana. Dodała, że przetarg na 
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dzierżawę będzie otwarty i ta osoba zainteresowana może sobie ten teren wydzierżawić za 
niewielką kwotę. Uważa, że to opcja będzie korzystniejsza. 
 
Radna Bożena Adamczak- zapytała czy jest możliwość, aby pani wydzierżawiła cały ten teren. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- powiedział, że jest projekt uchwały mówiący o wydzierżawieniu całej 
działki i zamysł był taki, aby na terenie działki zlokalizować więcej niż dwa czy trzy garaże. 
Dodał, że jeżeli ktoś wystąpi o wydzierżawienie całej części, to nie będzie problemu. Przetarg 
będzie otwarty i podany do publicznej wiadomości. 
 
Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że jest grupa mieszkańców, którym pomysł                     
z wydzierżawieniem tego terenu na garaże się nie spodobał. Mieszkańcy powiedzieli, że 
zwrócili się z pismem do urzędu, lecz urząd takim pismem nie dysponuje. Zapytała, co będzie 
w sytuacji, kiedy nie zostanie wydzierżawiony cały teren, a tylko jego część. W takiej sytuacji 
mieszkanka Osiedla Parkowego nie będzie miała powodu, aby dalej dbać o teren. Radna 
Chmiel nalega, aby zastanowić się nad sprzedażą działki. Zapytała, czy osoba zainteresowana 
zakupem działki uzyskała odpowiedź z urzędu, iż nie ma możliwości sprzedaży działki na raty. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedział, że jeżeli coś jest wszystkich to jest niczyje. Dodała, 
że nie bardzo rozumie, który teren ma zostać wydzierżawiony na garaże. Zapytała, kto będzie 
dbał o teren znajdujący się za garażami. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- pokazał na załączniku graficznym, działkę przedstawioną do dzierżawy 
oraz ewentualną lokalizację garaży i dodał, że gmina będzie odpowiedzialna za teren za 
garażami. 
 
Radna Justyna Piotrzkiewicz - zapytała, kto poniesie koszty związane z postawieniem garaży. 
Ponadto zapytała o wartość tej działki oraz koszt dzierżawy. 
 
Kierownik Jerzy Jesis - powiedział, że obowiązek postawienia garażu ma osoba, która 
wydzierżawi teren od Gminy. Dodał, że do urzędu nie wypłynęły żadne pisma sprzeciwiające 
się, aby wydzierżawić ten teren pod garaże.  
 
Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że w związku z niejasnościami, jakie wystąpiły należy 
zaprosić na spotkanie mieszkańców sąsiadujących z tą działką. Uważa, że należy dokładnie 
przedstawić, jak to wygląda ze strony gminy jak również ze strony osób zainteresowanych. 
Dodała, że projekt uchwały powinien zostać przełożony na kolejną sesję, kiedy będą już 
konkretne deklaracje mieszkańców. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- uważa, że nie ma potrzeby organizowania spotkania, ponieważ to i tak 
nic nie rozwiąże. Dodał, że każdy ma prawo wystąpić do przetargu o ten teren i jest to jedyna 
forma rozwiązania tego tematu. 
 
Radna Grażyna Kaźmierczak- powiedziała, że rozmawiała z niektórymi mieszkańcami 
sąsiadującymi z tym terenem. Uważa, że gdyby te osoby były bardziej poinformowane o 
lokalizacji garaży i wjazdu, byłoby mniej głosów przeciw. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- zapytała, co będzie w sytuacji, kiedy gmina sprzeda tę działkę i 
nowy właściciel zrobi coś wbrew wszystkim. Dodała, że dopóki działka jest dzierżawiona, 
gmina ma wpływ na ten teren. Ponadto uważa, że Rada Gminy powinna podjąć decyzję, 
ponieważ wpłynął wniosek do urzędu, na który należy odpowiedzieć.  
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Radny Andrzej Korona- powiedział, że zawsze był za tym, aby podejmować sensowne 
uchwały. Dodał, że w tym przypadku Rada powinna przesądzić o kierunku i sposobie 
wykorzystania tej działki. Natomiast, jeżeli chodzi o usytuowanie garaży to kwestia ta 
pozostaje w rękach organu wykonawczego Pani Wójt i urzędników.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za – 7 
Głosy przeciw – 3 
Głosy wstrzymujące się - 3 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją XLIII/333/14. 
 
Ad.6e. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie 
nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Mironice stanowiącej własność Gminy 
Kłodawa oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej 
umowy.  
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
negatywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
negatywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radna Grażyna Zienkiewicz- powiedziała, że wczoraj rozmawiała z mieszkańcami Mironic, 
którzy zwrócili się do niej z prośbą, aby przedstawić na sesji ich stanowisko sprzeciwiające się 
zamykaniu tego terenu. Dodała, że mieszkańcy chcą zrobić tam ścieżkę dydaktyczną. 
 
Pani Małgorzata Pierzecka- powiedziała, że wiele rzeczy już zostało powiedzianych. Dodała, 
że cieszy się tylko, iż zdanie mieszkańców zostało wzięte pod uwagę. 
 
Komendant Marian Matczak- powiedział, że sprawa została skierowana na policję z uwagi na 
to, iż miejsce publiczne jest bez zezwolenia zagrodzone. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
Głosy za – 0 
Głosy przeciw – 12 
Głosy wstrzymujące się - 1 
Uchwała nie została przyjęta. 
 
Ad.6f. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
zabudowanej oznaczonej numerem 62/19 położonej w Wojcieszycach oraz przyznania 
pierwszeństwa w nabyciu jej najemcy. 
  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
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pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Kierownik Jerzy Jesis- poprosił o wprowadzenie autopoprawki w uzasadnieniu polegającej na 
zamianie słów „palnie” na „planie”. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu uchwały 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 XLIII/334/14. 
 
Ad.6g. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Agencji 
Nieruchomości Rolnych nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie wsi 
Wojcieszyce Gminy Kłodawa. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Katarzyna Chmiel – przedstawiła 
negatywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
negatywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie 
projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za – 0 
Głosy przeciw – 12 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała nie została przyjęta. 
 
Ad.6h. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Skarbu 
Państwa-Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. na współfinansowanie zakupu 
samochodu służbowego. 
 
Radna Katarzyna Chmiel- uważa, że można przychylić się do wniosku Radnej Piotrzkiewicz  
i przekazać tysiąc złotych na zakup tego samochodu. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- uchwała jest intencyjna i to Państwo decydują o kwocie, która 
zostanie przekazana. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan – poddał pod głosowanie wniosek Radnej 
Piotrzkiewicz. W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 
Głosy za – 5 
Głosy przeciw – 5 
Głosy wstrzymujące się – 2 
Rada nie zajęła stanowiska w sprawie przekazania pomniejszonej do tysiąca złotych dotacji. 
 
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan poddał przyjęcie projektu uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
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Głosy za – 0 
Głosy przeciw – 8 
Głosy wstrzymujące się - 5 
Uchwała nie została przyjęta. 
 
Ad.7. Interpelacje i zapytania Radnych. 
Radni nie zabrali głosów w tym punkcie. 
 
7. Wolne wnioski. 
Wiceprzewodnicząca Grażyna Kaźmierczak odczytała pisma, które wpłynęły do Biura Rady. 

1. Pismo w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 
Wojcieszyce umożliwiające wydobycie kruszywa. 

Rada Gminy po dyskusji zajęła stanowisko, że decyzja w powyższej kwestii zostanie podjęta 
po dokładnej analizie dokumentacji zgromadzonej w sprawie. 

2. Pismo w sprawie dokończenia budowy ogrodzenia posesji w Kłodawie. 
Rada Gminy po dyskusji zajęła stanowisko, że do zadań własnych gminy nie należy budowa 
lub naprawa ogrodzeń posesji prywatnych nieruchomości. 

3. Pismo w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kłodawa w 
zakresie umożliwiającym dopuszczenie funkcji sportowo rekreacyjnej (hala i korty tenisowe) 
na działce w Kłodawie. 
Rada Gminy po dyskusji zajęła stanowisko, że temat będzie rozpatrywany po dostarczeniu 
przez wnioskodawcę dokumentu wykazującego uciążliwość (poziom hałasu) planowanych 
obiektów sportowych (hali i kortów tenisowych) za zabudowę mieszkaniową.  
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan zamknął 
dyskusję w tym punkcie 
 
Ad.8. Zamknięcie obrad XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Legan 
zamknął obrady XLIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
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