
Protokół z VIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu 22 lipca 2015r. 

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 

 

Proponowany porządek obrad na VIII Nadzwyczajną Sesję Rady Gminy Kłodawa: 

1. Sprawy organizacyjne:  

a) otwarcie posiedzenia; 

b) stwierdzenie quorum; 

c) przyjęcie porządku obrad; 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie zadania pod nazwą          

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy”, 

b) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na wykonanie zadania pod nazwą        

„Wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1405 F w miejscowości Zdroisko”, 

c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok. 

3. Wolne wnioski. 

4. Zamknięcie obrad VIII Nadzwyczajnej  Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przywitał wszystkich zebranych na VIII 

Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kłodawa.  

 

Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności 

stwierdził, że w obradach VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 14 radnych, w związku z 

czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do 

porządku obrad. 

 

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

poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                           11 

Głosy przeciw:                   1 

Głosy wstrzymujące się:    2 

Porządek obrad został przyjęty. 

 

Ad 2a. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 

wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej 

nr 1405F na odcinku Kłodawa – Lipy. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła projekt uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały pod 

głosowanie . 

W głosowaniu udział wzięło 12 radnych. 

Głosy za – 12 



Głosy przeciw -0 

Głosy wstrzymujące się 0. 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VIII/56/15 

 

Ad. 2b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gorzowskiego na 

wykonanie inwestycji pn. „wykonanie nakładki w ciągu drogi powiatowej nr 1405 F w miejscowości 

Zdroisko. 

Wójt Gminy Anna Mołodciak - omówiła projekt uchwały. 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt 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 VIII/57/15 

 

Na obrady VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa przybył Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego 

Roman Król, w związku z czym Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa  otworzył dyskusję na temat 

inwestycji realizowanych wspólnie z Powiatem Gorzowskim. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Roman Król - omówił zadania, jakie będą realizowane 

na terenie Gminy Kłodawa przy współudziale Powiatu Gorzowskiego. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – powiedziała, że wszystkie poruszone podczas sesji inwestycje na drogach 

powiatowych są istotne, ale zwróciła uwagę, że są również inne zadania wymagającej pilnej 

interwencji, w tym droga Różanki – Wojcieszyce, Różanki – Janczewo, droga prowadząca  

do planowanej KSSSE oraz ulica Kasztanowa w Różankach, którą najpierw należy odwodnić,  

a następnie dopiero wyasfaltować.  

 

Radny Andrzej Korona -  przypomniał, że kilka miesięcy temu na sesji gościł Wicestarosta, który 

wśród priorytetów zadaniowych wymienił m.in. remont drogi Różanki – Wojcieszyce. Zapytał, 

dlaczego nie mówi się o tej drodze. Poprosił, aby uzgadniać z gminą kolejność remontowania dróg. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Roman Król – odpowiedział, że temat naprawy tej 

drogi jest pilotowany przez Radnych Powiatowych. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała, czy droga Wojcieszyce – Różanki będzie remontowana 

całościowo czy tylko jeden pas. Dodała, że ulice Kasztanowa i Lipowa również wymagają remontu 

wraz z odwodnieniem i złoży w tej sprawie interpelację na piśmie. 

 

Radny Andrzej Korona – poprosił o zanotowanie, iż Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa odebrał 

mu głos. 

 

Przewodniczący Rady Jan Czesław Kubera – wyjaśnił, że nie odebrał głosu, tylko udzielił go 

kolejnemu radnemu. 

 

Radny Gerard Bieryło - poprosił o  podjęcie kroków zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na 

drodze przy ośrodku wypoczynkowym w Lipach. 

 



Radna Wanda Grabowska – poruszyła kwestię konieczności budowy ścieżki rowerowej na trasie 

Kłodawa – Chwalęcice. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Roman Król – przyznał, że pomysł jest dokonały, ale na 

tym terenie może być problem z własnością gruntów. 

 

Radny Andrzej Korona – poinformował, że po ostatnim podcinaniu drzew na poboczach pozostały 

jeszcze gałęzie do uporządkowania. Poprosił również o przekazanie Gminie Kłodawa pasa drogi 

powiatowej prowadzącego od ul. Wspólnej – do skrzyżowania przy kościele, podjęcia działań 

zmierzających do przekazania gminie dwóch dróg będących własnością skarbu państwa a zarządzie 

powiatu. 

 

Radny Czesław Konieczuk – zapytał, czy przyjęcie pasa drogowego drogi w Santocku, którym 

Santocko jest zainteresowane nastąpiłoby nieodpłatnie. Dodał, że jeśli tak to gmina nie powinna 

ponosić kosztów na utrzymanie dróg powiatowych. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Roman Król – poprosił o przekazywanie swoich 

zapytań drogą mailową, bądź na piśmie. 

 

Radna Katarzyna Chmiel – poprosiła, aby na rozstrzyganiu przetargów do zadań, w których 

partycypuje gmina zapraszać pracowników Urzędu. Przedstawiła również interpelację odnośnie 

poprawy bezpieczeństwa poprzez położenie progów zwalniających na ulicy Niepodległości  

w Różankach, ograniczenia prędkości na tej ulicy, a także utwardzenie pozostałych jej fragmentów, 

którą poparło na piśmie 107 mieszkańców miejscowości. Radna zadeklarowała przekazanie 

wszystkich wniosków i interpelacji dotyczących dróg powiatowych Przewodniczącemu Rady Powiatu 

na piśmie.  

 

Przewodniczący Rady Powiatu Gorzowskiego Roman Król – odpowiedział, że na drogach 

powiatowych nie można montować progów zwalniających, ale postara się o doprowadzenie do 

ograniczenie prędkości. Dodał, że pracownicy gminy już są zapraszani na spotkania dotyczące 

realizacji wspólnych zadań. 

 

W związku z brakiem dalszych głosów Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa zamknął dyskusję w tym 

punkcie. 

 

Ad. 2c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2015 rok. 

Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak - omówiła projekt uchwały. 

 

Radny Andrzej Korona – zwrócił uwagę na błąd w numeracji załączników. 

 

Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – poprosiła o poprawienie numeracji załączników. 

 

Radny Andrzej Korona – zgłosił wniosek polegający na usunięciu błędów stylistycznych w projekcie 

uchwały. Zaproponował swoje poprawki. 

Radni w głosowaniu nie zgodzili się na wprowadzenie poprawek zasugerowanych przez Radnego 

Koronę. 

 

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały ze 

zmianą w numeracji załączników pod głosowanie. 



W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za – 11 

Głosy przeciw -1 

Głosy wstrzymujące się 1 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją VIII/58/15 

 

Ad 3. Wolne wnioski. 

Radna Katarzyna Chmiel poinformowała o złożeniu na piśmie interpelacji podczas obecnej sesji Rady 

Gminy Kłodawa, w której ubiega się w imieniu własnym i 107 podpisanych na piśmie mieszkańców 

ulicy Niepodległości o utwardzenie fragmentów ulicy Niepodległości oraz o wykonanie inwestycji 

okołodrogowych przy tej ulicy, w tym wybudowanie chodnika od kościoła aż do cmentarza, 

ustawienie punktu świetlnego, znaku ograniczenia prędkości, ustawienia progów zwalniających, 

ustanowienie pierwszeństwa dla którejś z dróg - Ogrodowej lub Niepodległości na skrzyżowaniu tych 

dróg, ustawienie lustra drogowego na skrzyżowaniu z drogą na Janczewo.  

 

Radny Benedykt Piotrowski – poprosił o wykoszenie Barszczu Sosnowskiego rosnącego w Różankach 

i umieszczenie aktualnych rozkładów jazdy na przystankach. Podziękował za plac zabaw  

w Różankach. 

 

Radna Bożena Adamczak – podziękowała za nowe nakładki asfaltowe w Różankach. 

 

Radny Andrzej Korona – poinformował, że istnieje opatentowany sposób na pozbycie się Barszczu 

Sosnowskiego. Informacje znajdują się na stronie www.palacyproblem.pl. Poprosiło odtworzenie 

drogi zniszczonej przez Pana K…. z „Kaczego Dołka”, ponieważ rolnicy nie mają jak dojechać do pól. 

 

Radny Czesław Konieczuk – powiedział, że Nadleśnictwo Kłodawa posiada bardzo duże 

doświadczenie w eliminowaniu tej rośliny. 

 

Sołtys Sołectwa Santoczno Maria Matwiejuk – podziękowała za remont ulicy Kasztanowej w 

kierunku kościoła i plac zabaw. 

 

Sołtys Sołectwa Wojcieszyce Regina Korona – poprosiła o zamontowanie tablic z aktualnymi 

nazwami ulic, a także planów sołectw. Dodała, że wysyłała pismo w tej sprawie. Poinformowała, że 

otrzymała kopertę z dwoma pismami z prośbą o dostarczenie dla mieszkańców. Poprosiła, aby 

wysyłać pisma bezpośrednio do mieszkańców.  

 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – wyjaśniła, że plany sołectw będą realizowane w ramach ZIT-

ów, a tablice z nazwami ulic są sukcesywnie zamawiane. 

 

Ad. 4. Zamknięcie obrad VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie, następnie  

w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady VIII Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała: Kamila Kłosowska 

 

http://www.palacyproblem.pl/


Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 

 

 

 

 

 

 


