Protokół z XV Sesji Rady Gminy Kłodawa,
która odbyła się w dniu 23 marca 2016r.
w sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie

Proponowany porządek obrad na XV Sesję Rady Gminy Kłodawa:
1. Sprawy organizacyjne:
a) otwarcie posiedzenia;
b) stwierdzenie quorum;
c) przyjęcie porządku obrad;
d) przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
2. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego.
4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie.
5. Przyjęcie uchwał w sprawach:
a) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w 2015 roku;
b) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz
jej użytkownika wieczystego (2/XV);
c) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na rzecz
jej użytkownika wieczystego (3/XV);
d) przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kłodawa”;
e)współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o nazwie „Wyrównywanie różnic
w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w Gorzowie Wielkopolskim i gminach: Bogdaniec,
Deszczno, Kłodawa i Santok”, wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa WIkp;
f) porozumienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w sprawie wykonania
odnowy dywanikowej drogi woj. 151 w m. Kłodawa.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XV Sesji Rady
Gminy Kłodawa.
Ad. 1b. Stwierdzenie quorum.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – na podstawie dołączonej listy obecności
stwierdził, że w obradach Sesji Rady Gminy Kłodawa uczestniczy 12 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.
Sam poprosiło wycofanie z porządku obrad punktu dotyczącego przyjęcia protokołu z XIV
Sesji Rady Gminy Kłodawa.
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Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak poprosiła o wprowadzenie do porządku obrad
projektów uchwał w sprawach: zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok
oraz sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Kłodawa na lata 2016 – 2020.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera poddał pod głosowanie osobno każdą poprawkę.
Poprawki zostały przyjęte większością głosów.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad z przyjętymi poprawkami.
Porządek obrad został przyjęty większością głosów.
Ad. 2. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.
Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej.
Radni nie zgłosili zapytań w związku z czym Przewodniczący zamknął dyskusję w tym
punkcie.
Ad. 3.Sprawozdanie z działalności Zakładu Komunalnego.
Przewodniczący Komisji Komunalnej Czesław Konieczuk – przedstawił pozytywną opinię na
temat sprawozdania.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie sprawozdania pod
głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przewodnicząca Komisji Oświaty Justyna Kowalska – przedstawiła pozytywną opinię na
temat sprawozdania.
W związku z brakiem uwag Przewodniczący Rady Gminy poddał przyjęcie sprawozdania pod
głosowanie.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
Ad. 5a Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kłodawa w
2015roku.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
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Głosy za:
12
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
0
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XV/112/2016
Ad. 5b.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej
własność gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu 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 Nr XV/113/2016
Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej
własność gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Przewodnicząca Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Wanda Grabowska –
przedstawiła pozytywną opinię komisji na temat projektu 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 Nr XV/114/2016
Ad. 5d.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Kłodawa”
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Głosy za:
11
Głosy przeciw:
0
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Głosy wstrzymujące się:
1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XV/115/2016
Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania celem realizacji przedsięwzięcia o
nazwie „Wyrównywanie różnic w jakości kształcenia na poziomie ogólnym w Gorzowie
Wielkopolskim i gminach: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok”, wspófinansowanego
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa
WIkp.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię na temat projektu 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 Nr XV/116/2016
Ad. 5f. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa
Lubuskiego z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie inwestycji pod nazwą „Przebudowa
polegająca na odnowie dywanikowej drogi wojewódzkiej nr 151 w m. Kłodawa”.
Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Czesław Konieczuk - przedstawił
pozytywną opinię na temat projektu uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XV/117/2016
Ad. 5g. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016
rok.
Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak – omówiła projekt uchwały.
Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Głosy za:
11
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XV/118/2016
Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy
Kłodawa na lata 2016 – 2020.
Skarbnik Gminy Agnieszka Chudziak - omówiła projekt uchwały
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały pod
głosowanie.
W głosowaniu udział wzięło 12 radnych
Głosy za:
11
Głosy przeciw:
0
Głosy wstrzymujące się:
1
Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XV/119/2016.
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych.
Radny Wiesław Witczyk – zapytał, kiedy zostaną przeprowadzone prace remontowe na
placu zabw.
Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że po świętach.
Radny Andrzej Korona - ponownie zapytał, czy egzekwowane jest od osoby która zniszczyła
drogi publiczne ich odtworzenie (droga w kierunku żwirowni)
Kierownik Monika Antczak – omówiła genezę zaorania tej drogi. Wyjaśniła, że w latach
ubiegłych latach przez poprzedniego Wójta została podjęta o zaoraniu drogi w celu
zapobieżenia rozkradania żwiru, który miał miejsce. Dodała, że jest to droga wewnętrzna.
Sołtys Kostrubiec – poprosiła o interwencje w sprawie mieszkańca, który zrobił sobie parking
na działce należącej do gminy.
Radny Wiesław Paluch – poprosił, aby od każdej strony wjazdowej do Santoczna ustawić
znaki informujące o wjeździe do miejscowości zintegrowane ze znakiem „ciąg pieszo jezdny”
Kierownik Monika Antczak – powiedziała, że w kwietniu znaki zostaną zamontowane.
Radny Gerard Bieryło - zapytał, czy przy okazji remontu drogi wojewódzkiej nie można
wyegzekwować postawienia znaku zakazującego poruszania się rowerów po drogach.
Ad. 7. Wolne wnioski.
Pan Ryszard Witkowski - odczytał „opracowanie w celu rozważenia a do zastosowania jako
propozycję uchwał”
dotyczące . m.in. wprowadzenia identyfikatorów, wprowadzenia dyżurów przez radnych,
udostępnienia danych osobowych radnych itp.
Radna Bożena Adamczak – ustosunkowała się do zarzutu polegającym na braku dyskusji na
sesjach. Wyjaśniła, że radni wszystkie bieżące problemy omawiają dokładnie na komisjach.
Odnośnie pełnienia dyżurów radna wyjaśniła, że pełniła takie dyżury w Różankach przez
okres dwóch lat i niestety z powodu braku zainteresowania zrezygnowała. Dodała, że
mieszkańcy kontaktują się z radnymi prywatnie wtedy kiedy mają taką potrzebę.
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Radny Roman Leśnicki – dodał, że wynagrodzenie radnego nie jest pensją, tylko
rekompensata za nieobecność w pracy.
Radny Andrzej Korona – powiedział, że Rada Gminy zajmuje stanowisko w formie uchwały.
Projekt uchwały ma prawo wnieść każdy mieszkaniec. W chwili obecnej nie mamy nad czym
zająć stanowiska.
Radna Wanda Grabowska odczytała pisma z którymi zwrócił się Pan Ryszard Witkowski do
Rady Gminy.
Radny Andrzej Korona – powiedział, ze powinno się skonsultować z prawnikiem czy w jeden
z fragmentów pisma nie jest przestępstwem (część o Łemkach). Radny złożył wniosek o to
aby skonsultować tą sprawę z prawnikiem. W przypadku potwierdzenia skierować wniosek
do Prokuratury.
Wniosek został przegłosowany jednogłośnie.
Radny Ryszard Witkowski – wypowiedź nieczytelna.
Ad. 8. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Kłodawa.
Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie
następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XV Sesji Rady Gminy
Kłodawa.
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała:Kamila Kłosowska
Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa
Jan Czesław Kubera
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