
Protokół z posiedzenia IV Sesji Rady Gminy Kłodawa, 
która odbyła się w dniu  02 marca 2015r. 

w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie. 
 
Proponowany porządek obrad na IV Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
2. Podziękowanie dla ustępujących Sołtysów pełniących funkcję w kadencji 2011 – 2015. 
3. Powitanie Sołtysów wybranych na kadencję 2015 – 2019. 
4. Sprawozdanie Wójta z działalności międzysesyjnej 
5. Sprawozdanie z prac Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
6. Podjęcie uchwał w sprawach: 
a) zmiany uchwały nr XXXVI/275/14 Rady Gminy Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie 
zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów 
i wysokości ich wynagrodzenia 
b) zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr I/3/2014 z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie 
powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa. 
c) zmiany uchwały Rady Gminy Kłodawa nr I/4/2014 z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie 
powołania komisji rewizyjnej; 
d) wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym 
Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa oraz zgody na odstąpienie przetargowego 
trybu zawarcia tej umowy. 
7. Interpelacje i zapytania radnych. 
8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
9. Wolne wnioski. 
10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na IV Sesji Rady 
Gminy Kłodawa.  
 
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności 
stwierdził, że w obradach IV 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 Kubera- zapytał, czy Radni mają uwagi do porządku obrad. 
 
Wójt Gminy Anna Mołodciak- poprosiła o wykreślenie projektu uchwały w sprawie zmiany 
uchwały Rady Gminy Kłodawa nr I/4/2014 z dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie powołania 
komisji rewizyjnej. 
 
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 14 radnych. 
Głosy za:                           11 
Głosy przeciw:                   1 
Głosy wstrzymujące się:    2 
Porządek obrad został przyjęty. 
 
Ad. 2. Podziękowanie dla ustępujących Sołtysów pełniących funkcję w kadencji 2011 – 
2015. 
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady oraz Radni złożyli serdeczne podziękowania sołtysom 
pełniącym  swoje funkcje w kadencji 2011 -2015 za za współpracę oraz zaangażowanie na 
rzecz rozwoju miejscowości. 
 
Ad. 3. Powitanie Sołtysów wybranych na kadencję 2015 – 2019. 
Wójt Gminy, Przewodniczący Rady oraz Radni pogratulowali Sołtysom wybranym na 
kadencję 2015 – 2019r. 
 
Ad.4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej 
Wójt Gminy Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności międzysesyjnej. 
 
Ad.5. Sprawozdanie z prac Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący poddał przyjęcie sprawozdania pod głosowanie. 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 
 
Ad. 6a.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/274/14 Rady Gminy 
Kłodawa z dnia 19 lutego 2014r. w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych 
w drodze inkasa, określenia inkasentów. 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – poprosił o uzupełnienie projektu 
uchwały o nazwiska nowo wybranych sołtysów. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera 
poddał projekt uchwały pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
głosy za – 14 
głosy przeciw – 0 
głosy wstrzymujące się – o 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/23/2015 
 
Ad. 6b. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr I/3/2014 Rady Gminy Kłodawa z 
dnia 01 grudnia 2014r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Kłodawa 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – odczytał Postanowienie Komisarza 
Wyborczego wygaszającego mandat radnej Justyny Piotrzkiewicz.  Z uwagi na powyższe 
należy dokonać wyboru Przewodniczącego Komisji  Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
 
Radny Andrzej Korona – zapytał czy nie powinno się uzupełnić skład Komisji Rewizyjnej. 
 



Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – odpowiedział, że taki projekt uchwały  
zostanie przedstawiony po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających w Chwalęcicach. 
Następnie zaproponował zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego komisji. 
 
Radny Andrzej Korona - złożył wniosek o niepowoływanie Przewodniczącego Komisji 
Budżetu i nieuzupełnianie składu komisji Rewizyjnej do czasu  przeprowadzenia wyborów. 
Po dalszej dyskusji Radny wycofał swój wniosek. 
 
Radna Katarzyna Chmiel – zgłosiła kandydaturę Radnej Wandy Grabowskiej. 
 
Radna Wanda Grabowska – wyraziła zgodę na kandydowanie. 
 
W związku z brakiem dalszych kandydatów Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera 
poddał pod głosowanie kandydaturę Radnej Wandy Grabowskiej na Przewodniczącą Komisji 
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
głosy za – 13 
głosy przeciw -0 
Głosy wstrzymujące się - 1 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw – 0 
głosy wstrzymujące się – 1 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/24/2015 
 
Ad. 6c.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizyn od osób 
fizycznych 
Wójt Gminy Anna Mołodciak  – omówiła projekt uchwały. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
wspólnego posiedzenia komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
głosy za – 14 
głosy przeciw – 0 
głosy wstrzymujące się – o 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/25/2015 
 
Ad. 6d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości 
położonych w obrębie ewidencyjnym Kłodawa stanowiących własność Gminy Kłodawa 
oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. 
Kierownik Jerzy Jesis  – omówił projekt uchwały. 
 



Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – przedstawił pozytywną opinię 
wspólnego posiedzenia komisji na temat projektu uchwały. 
 
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa poddał projekt uchwały 
pod głosowanie. 
W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 
głosy za – 12 
głosy przeciw – 0 
głosy wstrzymujące się – 2 
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją IV/26/2015 
 
Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. 
Radna Katarzyna Chmiel – odczytała treść interpelacji, które złożyła na ręce 
Przewodniczącego Rady Gminy Kłodawa. Dotyczą one: 
1) remontów dróg powiatowych na terenie Gminy Kłodawa: Różanki – Wojcieszyce – 
Kłodawa, ul. Kasztanowa w Różankach; 
2) oceny stanu wody w Różankach; 
3) zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw w Różankach; 
4)naprawy oświetlenia ulicznego w Różankach 
 
Radna Bożena Adamczak – dopytała o tematy, które zgłaszała na łączonych komisjach. Czy 
znamy termin wymiany słupów drewnianych, ponieważ instytucja która ma to zrobić jest 
niesłowna. Wracając do tematu wody pitnej  - temat jest bardzo pilny. Już poprzedni sołtys i 
rada sołecka prosili o powołanie komisji, która zbada jaki jest powód zaistniałej sytuacji. 
Niedługo odbędzie się posiedzenie Rady Sołeckiej poświęcone tylko tej tematyce. 
Podkreśliła, że jest to temat najpilniejszy w Różankach. 
 
Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – powiedział, że na wspólnej komisji przed dzisiejszą sesją 
temat był poruszany. Dyrektor Nahorski zadeklarował, że w najbliższym czasie drewniane 
słupy będą wymienione. Chodzi głównie o ulicę Lipową oraz część Sportowej. 
 
Kierownik Jerzy Jesis – powiedział, że woda była trzykrotnie badana przez sanepid.  
Powiedział, że może być problem ze znalezieniem firmy, która przeprowadzi badania na 
takiej głębokości , aby można było dowiedzieć się jaka jest przyczyna zaistniałego stanu. 
Wymaga to dokumentacji oraz  dużych nakładów finansowych. 
 
Z-ca Wójta Andrzej Kwiatkowski – przypomniał, że wodociąg w Różankach został 
wybudowany kilkadziesiąt lat lat temu na potrzeby SHR-u i pracowników mieszkających na 
terenie dzisiejszego Osiedla Parkowego.  Dodał, że w tamtym okresie środowisko naturalne 
było  mocno  zdegradowane. Odpady z gospodarstwa były wywożone w pobliże dzisiejszego 
ujęcia wody.  Dodał, że niestety dzisiaj pokutuje się za błędy przeszłości. 
 
Radny Benedykt Piotrowski – wręczył Przewodniczącemu interpelację w sprawie 
udostępnienia na piśmie koncepcji budowy świetlicy w Kłodawie. 
 
Radny Ireneusz Winnik – zapytał, jaki możemy mieć wpływ na zapisy w SIWZ dotyczące 
nowego przetargu na wywóz odpadów. Dodał, że w chwili obecnej mieszkańcy którzy 



segregują mają rzadziej wywożone odpady niż mieszkańcy którzy tych odpadów nie 
segregują. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan  Czesław Kubera – odpowiedział, że jeżeli będzie 
posiadał konkretne dokumenty to przekaże je na posiedzenie komisji. Dodał, że tematem na 
który trzeba się przygotować jest podwyżka cen. 
 
Radny Andrzej Korona – powiedział, że należy się zastanowić nad tym, czy opłaca się nam 
realizować zadanie wywozu odpadów w Związku Celowym. 
 
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak  - odpowiedziała, że największy koszt w kalkulacji 
stanowi  ZUO. Dodała, że trzeba iść w tym kierunku aby mieszkańcy którzy segregują odpady  
na tym nie tracili. Wyjaśniła, że przepisy nakazują utylizację w ZUO. 
 
Ad. 8. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na III Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa Katarzyna Chmiel - odczytała odpowiedzi na 
interpelacje Radnego Andrzeja Korony złożone na III Sesji Rady Gminy Kłodawa w sprawach: 
1) realizacji tzw. czeku wręczonego podczas ubiegłorocznego Turnieju Sołectw; 
2) przestrzegania terminów udzielania odpowiedzi na interpelacje; 
3) wysokości nakładów inwestycyjnych  przypadających na poszczególne sołectwa w latach 
2012 – 2014. 
Radny Andrzej Korona – podziękował za udzielone odpowiedzi. 
 
Ad. 9.Wolne wnioski. 
Radny Andrzej Korona – przypomniał, że złożone zostało pismo w sprawie powstrzymania 
się od działań mogących stwarzać ryzyko poniesionych  kosztów w związku   
opracowywaniem planu na Osiedlu Marzeń, do czasu wydania wyroku przez NSA. Odczytał 
przygotowany apel w tej sprawie. 
 
Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Kłodawa  Katarzyna Chmiel – odczytał wyrok Naczelnego 
Sądu Administracyjnego oddalający skargę Pana Reijio Kalevi Kallio. 
 
Radny Roman Leśnicki – podziękował Komendantowi Straży Gminnej za szybką interwencję 
w sprawie palenia śmieci. Poprosił aby na stronie udostępnić koncepcję budowy świetlicy 
wiejskiej w Kłodawie. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera –  odpowiedział, że koncepcja znajdzie się 
na stronie w przeciągu kilku dni. 
 
Radna Bożena Adamczak – w imieniu swoim i Rady Sołeckiej podziękowała ustępującemu 
Sołtysowi Sołectwa Różanki Wiesławowi Motykowi za pracę na rzecz sołectwa. 
 
Sołtys Sołectwa Rybakowo Jolanta Kostrubiec – zapytała, co powiedzieć ludziom, którzy 
będą chcieli uiścić I ratę podatku o sołtysów. Ponadto do kogo zwrócić się w kwestii tablic z 
nazwami ulic. 
 



Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera  - wyjaśnił, że sołtysi nie mogą  zbierać rat 
podatku do czasu zakończenia procesu legislacyjnego uchwały.  
 
Sołtys Sołectwa Wojcieszyce Regina Korona – powiedziała, że w Wojcieszycach istnieje 
potrzeba wznowienia działania punktu bibliotecznego. Poprosiła również o wznowienie 
prenumeraty  gazety sołeckiej. 
 
Ad. 10. Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 
następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady IV Sesji Rady gminy 
Kłodawa. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
Protokołowała: 
Kamila Kłosowska 
 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 
Jan Czesław Kubera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


