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Protokół z II Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 29 grudnia 2014r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

 

Proponowany porządek obrad na II Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XLIV i I Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
3. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na 
dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwalęcicach, 
b) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2014 rok, 
c) ustalanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok,  
d) uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok, 
e) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015- 2020, 
f) planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2015 rok, 
g) planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok, 
h) ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, 
i) wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu lokali użytkowych położonych w 
miejscowości Różanki, 
j) wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowych 
położonych w obrębie ewidencyjnym Wojcieszyce stanowiących własność Gminy Kłodawa 
oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
4. Interpelacje i zapytania Radnych. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na II Sesji Rady 
Gminy Kłodawa.  
 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności 
stwierdził, że w obradach II Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 15 radnych, w związku z 
czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  
 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku obrad. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o w prowadzenie autopoprawki do budżetu na 2014 
i 2015 rok, które były omawiane na Komisji Wspólnej. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- zaproponował, aby zmienić pkt 2 na 
podziękowania i gratulacje dla Pana Andrzeja Legana i dodać podpunkt 2a –działalność 
międzysesyjna. 
 



2 
 

W związku z brakiem dalszych uwag do porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan 

Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z wniesionymi zmianami. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za:                           15 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 1d. Przyjęcie protokołu z XLIV i I Sesji Rady Gminy Kłodawa.  
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – zapytał, czy są uwagi do protokołu z XLIV i I Sesji 
Rady Gminy Kłodawa. 
 
Radny Roman Leśnicki- powiedziała, że wystąpił błąd na stronie 8 w protokole z I sesji 
dotyczący Przewodniczącego Komisji Skrutacyjnej. 
 
Radni nie zgłosili więcej uwag w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera 
poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z XLIV i I Sesji.  
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za:                           15 
Głosy przeciw:                   0 
Głosy wstrzymujące się:    0 
Protokóły zostały przyjęte. 
 
Ad.2.Podziękowania i gratulacje dla Pana Andrzeja Legana. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera i Wójt Gminy Anna Mołodciak - złożyli serdeczne 
podziękowania za długoletnią pracę w Radzie Gminy Panu Andrzejowi Leganowi oraz 
pogratulowali zdobycia mandatu radnego powiatowego. 
 
Ad. 2a.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.  
 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera zamknął punkt sprawozdanie z 
działalności międzysesyjnej i przystąpił do realizacji porządku obrad. 
 
Ad.3a. Analiza projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci 

dotacji celowej dla Powiatu Gorzowskiego na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Chwalęcicach. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk- przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat projektu uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz - 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
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Radny Andrzej Korona - złożył wniosek, aby przyjąć projekt uchwały, ale po uchwaleniu 
zmodyfikować uzasadnienie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera- poddał pod głosowanie wniosek Radnego Andrzeja 
Korony. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 12 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 3 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie projektu 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 II/6/2014. 
 
Ad.3b. Analiza projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 

2014 rok. 

 

Skarbnik Jadwiga Majewska- omówiła projekt uchwały oraz zmiany, jakie nastąpiły od 
pierwotnej wersji tego projektu. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie 
projektu 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 II/7/2014. 
 
Ad.3c. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalania Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska - przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie projektu uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
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Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/8/2014. 
 

Ad.3d. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 

rok. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami 
wprowadzonymi na wspólnym posiedzeniu komisji. 
 

Skarbnik Jadwiga Majewska - odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
Nr 579/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie 
uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat projektu uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz- 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie projektu 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 II/9/2014. 
 

Ad.3e. Analiza projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej 

na lata 2015- 2020. 

 

Skarbnik Jadwiga Majewska - omówiła projekt uchwały oraz autopoprawkę, którą wniosła 
Pani Wójt a także odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 580/2014 
z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w 
sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłodawa na lata 2015-2020r. 
 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat projektu uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz- 

przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie 
projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za - 15 
Głosy przeciw - 0 



5 
 

Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/10/2014. 
 
Ad.3f. Analiza projektu uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Kłodawa na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił 
pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- powiedział, że komisja nie 
głosowałaprojektu uchwały. 
  
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz – 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Radny Andrzej Korona – złożył wniosek o to aby zmienić brzmienie punktów: przyjęcie 
sprawozdania, przyjęcie informacji na sprawozdanie, informacja, ponieważ nie można z góry 
zakładać że Rada Gminy je przyjmie. Ponadto należy zmodyfikować punkt udzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa na udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium 
Wójtowi Gminy. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – poddał wniosek zgłoszony przez radnego 
Koronę pod głosowanie. 
Głosy za – 9 
Głosy przeciw – 1 
Głosy wstrzymujące się - 4 
Poprawka została przyjęta.  
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie 
projektu uchwały  ze zmianami  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 II/11/2014. 
 
Ad.3g. Analiza projektu uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk- przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz- 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat projektu uchwały. 
 
Radny Henryk Brzana – złożył wniosek aby punkt przygotowanie wniosku o udzielenie 
absolutorium zmodyfikować na złożenie wniosku o udzielenie bądź nieudzielenie 
absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa. 
Przewodniczący Rady Gminy  Jan Czesław Kubera – poddał wniosek radnego Henryka Brzany 
pod głosowanie. 



6 
 

Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie 
projektu uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała nie została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/12/2014. 
 
Ad.3h. Analiza projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty przy sprzedaży 

nieruchomości. 

 

Wójt Gminy Anna Mołodciak- omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk- przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. Dodał, że komisja na posiedzeniu zastanawiała się 
nad sprzedażą wszystkich lokali komunalnych i socjalnych. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz- 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- przedstawiła pozytywną opinię komisji 
na temat projektu uchwały. 
 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie projektu uchwały pod 
głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała nie została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/13/2014. 
 
Ad.3i. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umów najmu 

lokali użytkowych położonych w miejscowości Różanki. 

 

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk- przedstawił pozytywną 
opinię komisji na temat projektu uchwały. Dodał, że na komisji był wysunięty wniosek, aby 
cena wysokości czynszu uwzględniała wszystkie badania obiektu. Ponadto uważa, że koszta 
badania powinni pokryć użytkownicy a nie Gmina. 
 
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska- powiedziała, że projekt tej uchwały nie 
był omawiany na komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz- 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie projektu uchwały pod 
głosowanie. 
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W głosowaniu udział wzięło 15 radnych. 
Głosy za – 15 
Głosy przeciw – 0 
Głosy wstrzymujące się - 0 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją II/14/2014. 
 
Ad.3j. Analiza projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy 

dzierżawy części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym 

Wojcieszyce 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 Oświaty Justyna Kowalska- powiedziała, że projekt tej uchwały nie 
był nie był omawiany na komisji. 
 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Justyna Piotrzkiewicz- 
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały. 
 
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał przyjęcie projektu 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 II/15/2014. 
 
Ad.4. Interpelacje i zapytania Radnych. 

 

Radna Katarzyna Chmiel- powiedziała, że na ulicy Ogrodowej w Różankach po remoncie 
kanalizacji pozostały dwa ubytki przy studzienkach kanalizacyjnych. Poprosiła o uzupełnienie 
ubytków asfaltem. Dodała, że w ogrodzeniu przy Zakładzie Komunalnym jest dziura, przez 
którą ucieka pies stróżujący. Prosi także o usunięcie śmieci z cmentarza w Różankach. 
 
Kierownik Kwiatkowski- odpowiedział, że na ulicy Ogrodowej firma wykonująca 
nawierzchnię asfaltową nie wiedziała o tych studzienkach. Z uwagi na ten fakt zostały one 
wykute i uniesione do góry. Dodał, że na dzień dzisiejszy są one zabezpieczone tłuczniem i 
planowana jest nawierzchnia asfaltowa. 
 
Radny Benedykt Piotrowski- zapytał jak długo jeszcze trzeba czekać na montaż szyby w 
wiacie na przystanku autobusowym w Różankach. Zapytał również o przystanek dla 
wracających z Gorzowa do Różanek. Powiedział, że zgłaszał już wcześniej problem z tablicą 
informacyjną (U3) dotyczącą progu zwalniającego. Zaproponował, aby przestawić tablicę z 
nazwą miejscowości Różanki w stronę Strzelec przed wyjazdem z posesji od Pana ……. W celu 
wymuszenia ograniczenia prędkości przez kierowców.. Ponadto powiedział, że miało być 
spotkanie w związku ze studzienką odsączającą na Osiedlu Parkowym. Dodał, że jest tam 
zalewana posesja i droga do szkoły, ponieważ jest źle wyprofilowany asfalt. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski-powiedział, że sprawa przystanku z Gorzowa do Różanek 
została przekazana do PKS-u obsługującego naszą gminę. Dodał, że sprawa szyby na 
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przystanku autobusowym będzie rozwiązana w styczniu po uchwaleniu budżetu na 2015 rok, 
ponieważ w obecnej chwili nie ma środków na tego typu zadania. Natomiast, jeżeli chodzi o 
znaki U3 zostało to zgłoszone do Starostwa Powiatowego i w otrzymanej odpowiedzi 
obiecano postawić te znaki. Ponadto w sprawie odwodnienia odbędzie się spotkanie w 
styczniu. Powiedział, że jeżeli chodzi o przeniesienia znaku to poprzedni radni zgłaszali 
interpelacje i wnioski. Natomiast generalny zarządca tej drogi wielokrotnie w swoim 
stanowisku jednoznacznie określił, że nie widzi potrzeby na przeniesienie znaku. 
 
Radny Andrzej Korona- odczytał treść interpelacji dotyczącą dokonania symulacji 
wprowadzenia funduszu sołeckiego w Gminie Kłodawa. 
 
Radna Bożena Adamczak- zapytała, czy w 2015 roku będą prace w sprawie przejęcia ulicy 
Leśnej w Różankach do zasobów gminy. Powiedziała, że mieszkańcy ulicy Zielonej i Brzozowej 
od 15 lat czekają na nakładki asfaltowe. Poprosiła, aby na następną sesje zaprosić panią 
Starostę w celu przedstawienia informacji na temat planowanych inwestycji na terenie Gminy 
Kłodawa. Poprosiła o wyjaśnienie tematu związanego z remontem suwu w Różankach. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – odnośnie ul. Leśnej w Różankach odpowiedział, że jest 
wykonana dokumentacja geodezyjna. W przyszłym roku będzie  wykonana dokumentacja. W 
pierwszej połowie przyszłego roku droga powinna znaleźć się na stanie gminy, Środki na ten 
cel są zabezpieczone w budżecie. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – dodała, że środki na ulice Lipową i Kwiatową zabezpieczone 
są  w budżecie Gminy. Ulica Zielona zostanie wyremontowana wtedy kiedy pojawią się środki 
pozabudżetowe na ten cel, na pewno nie będzie to przyszły rok. 
 
Kierownik Zakładu Komunalnego Zatoka – powiedział, że woda w Różankach jest 
chlorowana, ponieważ pojawiły się bakterie. Główna studnia jest wyłączona. Jeżeli za miesiąc 
lub dwa w tej studni znowu będą bakterie to należałoby rozważ czy nie podciągnąć wody z 
Gorzowa.  
 
Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że przykro jest słyszeć z ust Kierownika Zakładu 
Komunalnego, że rozważana jest możliwość podciągnięcia wody do Różanek z Gorzowa, 
zwłaszcza że duża część dochodów Zakładu pochodzi właśnie ze sprzedaży wody. Dodała, że 
należy zrobić wszystko, aby pozbyć się bakterii i kontynuować działalność Zakładu 
Komunalnego w takim zakresie jak dotychczas.  
 
Radna Justyna Kowalska – zapytała, czy można się już podłączać do kanalizacji i czy 
podłączanie się do niej jest obowiązkowe. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że trzeba się podłączać do kanalizacji, ponieważ 
jeżeli nie spełnimy wymogu ekologicznego, to będziemy płacić wielomilionową karę.  
 
Radny Wiesław Paluch – zapytał, czy przy okazji budowy parkingu przy świetlicy w 
Santocznie można dobudować drogę od bruku do kościoła. Powiedział, że trzeba załatać 
dziurę przy wjeździe do Rybakowie po naprawie wodociągu. 
 
Kierownik Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że to będzie kwestia do rozważenia na 
komisjach. 
 
Radny Henryk Brzana – powiedział, że studzienka przy ul. Wspólnej nie odbiera wody i w tej 
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chwili jest tam lodowisko. Dodał, że w chodniku przy kościele są koleiny po tym jak Enea 
wjechała na niego ciężkim sprzętem. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że przekaże interpelacje do powiatu. 
 
Radny Gerard Bieryło – powiedział, że odnosi wrażenie że w okresie międzysesyjnym brakuje 
komunikacji pomiędzy sołtysami, radnymi a Urzędem. Dodał, że większość spraw zgłaszanych 
przez radnych powinna być załatwiana w Urzędzie. 
 
Radny Benedykt Piotrowski – poinformował, że mieszkańcy rezygnują z segregacji odpadów. 
Dodał, że worki na szkło powinny zostać zastąpione pojemnikami. Poprosił o przygotowanie 
informacji dotyczącej planowanych inwestycji w 2015 roku. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – powiedziała, że w marcu będzie przygotowywany nowy 
przetarg na odbiór odpadów. Nowe zasady wejdą w życie od lipca. Poinformowała, że 
dotychczasowa opłata za wywóz śmieci ulegnie podwyższeniu, ponieważ obecna jest 
nieadekwatna do ponoszonych kosztów i tą różnicę w wysokości 100 tys. musiała ponieść 
gmina. 
 
Przewodniczący Rady Jan Kubera – powiedział, że trzeba wypracować nowy system, 
ponieważ obecny nie zdaje egzaminu. Dodał, że razem z Panią Wójt będą składać radnym 
szczegółową informację odnośnie postępu prac. 
 
Sołtys Różanek Szklarni – Zofia Kłos – Gryska – poprosiła aby wziąć pod uwagę blokowiska, 
ponieważ tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej niż w domkach jednorodzinnych. Dodała, że 
śmieci nie są odbierane zgodnie z harmonogramem. Poprosiła radnych o wyrażenie zgody na 
wykup lokalu  sąsiadującego ze świetlicą w celu powiększenie świetlicy. Powiedziała, że 
świetlica to jedyne miejsce, gdzie mieszkańcy mogą się spotykać. Lokal jest po remoncie i jest 
gotowy do wejścia. Jedyne koszty to wybicie otworu na drzwi. Obecna świetlica ma 
powierzchnię 71 m2. Zgłosiła, że przystanek w stronę Gorzowa jest za mały i poprosiła o 
zamianę na większy. 
 
Radny Andrzej Korona – przyłączył się do apelu radnego Bieryło. Zapytał,  sołtys Kłos – 
Gryskę dlaczego przy uchwalaniu budżetu nie podniosła kwestii wykupu sali. 
 
Radny Roman Leśnicki – nie zgodził się z radnym Koroną. Przypomniał, że punkt nazywa się 
interpelacje i zapytania radnych a kwestie o które pytają się radni są istotne dla mieszkańców. 
 
Radny Ireneusz Winnik – zapytał, czy zanim będzie ogłoszony przetarg będzie się można 
zapoznać z SIWZ i projektem umowy. 
 
Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera – odpowiedział, że na bieżąco będzie informował 
o postępach prac. 
 
Wolne wnioski. 

 
Radny Andrzej Korona – poprosił, aby projekty uchwał były numerowane. Następnie 
odczytał list otwarty w sprawie należytego przygotowania do podjęcia uchwały dotyczącej 
funduszu sołeckiego. List otwarty stanowi załącznik do protokołu. Poprosił o zorganizowanie 
solidnej dyskusji w tej kwestii. 
 



10 
 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – powiedział, że postara się aby takie 
szkolenie odbędzie się do połowy lutego. 
 
Sołtys Wojcieszyc Regina Korona – powiedziała, że do tej pory otrzymywała informację w 
sprawie odbioru wszystkich inwestycji, nie stało się tak w przypadku kanalizacji. Po stronie 
Kłodawy przy rzece srebrnej ktoś wyrzucił materiały budowlany, jest to dość specyficzna 
dachówka i można się zorientować do kogo ona należy. Temat studzienki przewija się już 
przez kilka lat i nie ma odpowiedzi. Parking przy ulicy Sportowej na pewnym odcinku został 
wybudowany wyżej niż ulica, poprosiła o korektę. Poinformowała, że mieszkańcy dokonają 
przeglądu inwestycji i zgłoszą swoje uwagi.  Poprosiła o odpowiadanie na wnioski składane 
na piśmie. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – odpowiedział, że sołtysi zapraszani są na odbiory inwestycji 
realizowanych przez gminę a kanalizacja była realizowana przez PWIK. Dodał, że wszystkie 
uwagi, które były zgłaszane przez mieszkańców przekazywaliśmy do PWIK. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady  Katarzyna Chmiel - odczytała pisma, które wpłynęły do Rady 
Gminy: 
1. Pismo Społecznego Komitetu Obchodów 250 – lecia Santoczna w sprawie obchodów 
jubileuszu 250 – lecia Santoczna. 
2. Pismo radnych Andrzeja Korony, Leśnickiego Romana., Ireneusza Winnika, Benedykta 
Piotrowskiego, Henryka Brzany w sprawie wstrzymania wszystkich prac związanych z uchwałą 
Rady Gminy Nr XXXI/231/13 z dnia 21 sierpnia 20136 w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa 
dla Miejscowości Kłodawa – Osiedle Marzeń. 
3. Pismo Elear Sp. zo.o w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radnym Wiesławem 
Paluchem. 
 
W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera zamknął 
dyskusję w tym punkcie. 
 

Ad.6. Zamknięcie obrad II Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera 
zamknął obrady II Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 
Na tym protokół zakończono: 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy  
         Jan Czesław Kubera 


