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Protokół z XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa, 

która odbyła się w dniu  27 kwietnia 

w Sali wiejskiej przy ulicy Jeziornej w Kłodawie 

 

Proponowany porządek obrad na XVI Sesję Rady Gminy Kłodawa: 
1. Sprawy organizacyjne: 
a) otwarcie posiedzenia; 
b) stwierdzenie quorum; 
c) przyjęcie porządku obrad; 
d) przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
2. Wystąpienie Komendanta II KP w Gorzowie Wlkp i przedstawienie informacji nt. 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Kłodawa oraz przygotowania do sezonu letniego. 
3. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej z działalności w 2015 roku oraz przygotowania 
do sezonu letniego. 
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 
5. Przyjęcie uchwał w sprawach: 
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok; 
b) udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 2015 rok; 
c) zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 rok 
d) wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 91/2 położonej w Mironicach stanowiącej własność 
Gminy Kłodawa; 
e) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłodawa na 
rzecz jej użytkownika wieczystego; 
f zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Wilanów”; 
g) zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rzeka Przyłężek”; 
h) przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 
gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2015 – 2030”. 
6. Interpelacje i zapytania radnych. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 
 

Ad. 1a. Otwarcie posiedzenia. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera – przywitał wszystkich zebranych na XVI 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 14 radnych, w związku z 

czym Sesja jest prawomocna, aby móc podejmować uchwały.  

 

Ad. 1c. Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Kubera-  poprosił aby wprowadzić jako punkt 1 e. Wybór 

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

Kubera poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad z wprowadzoną  poprawką. 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad.  1d. przyjęcie protokołu z XIV i XV Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera  - spytał  czy radni  mają uwagi 

do protokołów. 

 

Radni nie zgłosili  uwag w związku z tym Przewodniczący  poddał przyjęcie protokołów pod  

głosowanie. 

 

Protokoły z XIV i XV Sesji Rady Gminy Kłodawa zostały przyjęte większością głosów. 

 

Ad. 1e. Wybór Sekretarza obrad. 

 

W wyniku jednogłośnego głosowania Sekretarzem obrad została wybrana Radna Bożena 

Adamczak. 

 
Ad. 2. Wystąpienie Komendanta II KP w Gorzowie Wlkp i przedstawienie informacji nt. 
bezpieczeństwa na terenie Gminy Kłodawa oraz przygotowania do sezonu letniego. 
 

Mariusz Wojtuściszyn Komendant II Komisariatu  Policji w Gorzowie Wlkp  - omówił 
działania jakie będą podejmowane na terenie Gminy Kłodawa w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w okresie letnim. 

Po dyskusji Przewodniczący  Rady Gminy Jan Czesław Kubera podziękował Panu 
Komendantowi za przybycie  i zamknął dyskusję w tym punkcie. 

Ad. 3. Sprawozdanie Komendanta Straży Gminnej z działalności w 2015 roku oraz 
przygotowania do sezonu letniego. 
Komendant Straży Gminnej Marian Matczak omów sprawozdanie. 

 

Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez wspólne posiedzenie komisji Rady 

Gminy Kłodawa. 

 

Po dyskusji  Przewodniczący  Rady Gminy Jan Czesław Kubera poddał przyjęcie 

sprawozdania pod głosowanie. 

Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. 

 

Ad. 4.  Sprawozdanie Wójta Gminy Kłodawa z działalności międzysesyjnej. 

Wójt  Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – omówiła sprawozdanie z działalności 

międzysesyjnej.. 
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Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję w tym punkcie. 

 

Ad. 5a. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 

rok. – 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Radna Bożena Adamczak - odczytała uchwałę składu orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania pozytywnej opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kłodawa. 

 

Po dyskusji 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:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVI/120/2016 

 

Ad. 5b. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa za 

2015 rok. 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Sekretarz obrad Radna Bożena Adamczak - odczytała wniosek Komisji Rewizyjnej do Rady 

Gminy Kłodawa o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Kłodawa z tytułu wykonania 

budżetu Gminy Kłodawa za 2015 rok oraz uchwałę składu orzekającego Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Zielonej Górze w sprawie wydania pozytywnej opinii o wniosku Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy Kłodawa dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Kłodawa. 

 

Po dyskusji 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:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVI/121/2016 

 

Ad. 5c. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Kłodawa na 2016 

rok.  

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 
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Po dyskusji 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:                0 

Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVI/122/2016 

 

Ad. 5d. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki położonej w 

Mironicach stanowiącej własność gminy Kłodawa. 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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  Nr XVI/123/2016 

 

Ad. 5e. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Kłodawa na rzecz jej użytkownika wieczystego. 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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 Nr XVI/124/2016 

 

Ad. 5f. Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Willanów” 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 13 radnych. 

Głosy za:                                          13 
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Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVI/125/2016 

 

Ad. 5g. Podjęcie uchwały  w sprawie zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu 

przyrody „Rzeka Przyłężek” 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 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  Nr XVI/126/2016 

 

Ad. 5h. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kłodawa na lata 2015 – 2020”. 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Po dyskusji Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał projekt 

uchwały pod głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          13 

Głosy przeciw:                                 0 

Głosy wstrzymujące się:                1 

Uchwała  została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją Nr XVI/127/2016 
 

Ad. 5i.  w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby prawnej nieruchomości 

gruntowych położonych w Kłodawie” 

Wspólne posiedzenie  komisji pozytywnie zaopiniowało projekt uchwały. 

 

Kierownik Monika Antczak – przedstawiła koncepcję  przeznaczenia działek 600/30,; 834 i 

600/20 na rozbudowanie sieci drogowej na Osiedlu Marzeń.  

 

Radny Andrzej Korona – podczas rozpatrywania projektu uchwały na posiedzeniu komisji 

doszło do skandalu polegającego na tym, że Pan Przewodniczący nie dopuścił  do zgłoszenia 

poprawki tego projektu uchwały. Nie zdarzyło się to w toku prac Rady Gminy. Mogę 

przypuszczać pewne rzeczy ale nie mam dowodów, żeby te przypuszczenia prezentować. 

Przypominam, że ta kwestia została rozstrzygnięta na sesji w dniu 24 lutego 2016r. Wówczas 

Rada Gminy podjęła uchwałę w której wyraziła zgodę na to, że Pani Wójt będzie mogła kupić 
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te działki za przysłowiową złotówkę.  Temat dzisiaj wrócił. Pani Wójt przedstawiła dziś 

koncepcję powiązania sieci drogowej na Osiedlu Marzeń z tymi działkami. Po 

przeanalizowaniu tematu widzę sens zakupu jednej działki ale nie pozostałych dwóch. 

Odnośnie tych dwóch wątpliwych działek to usłyszałem, że gmina może potem sprzeda je 

właścicielom sąsiednich działek.  Jeżeli do tej pory Agencji nie udało się sprzedać tych działek 

to czemu gminie ma się to udać. Chciałem wnieść wniosek o wykreślenie zakupu dwóch 

działek ale zostało mi to uniemożliwione.  Zgłaszam wniosek o wykreślenie z projektu 

uchwały działek o numerach 600/30 i 834 a zakupić tylko działkę nr 600/20. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera – powiedział, że Osiedle Marzeń 

jest ciągle rozbudowującym  się osiedlem. Trzeba zabezpieczyć teren pod przyszłą drogę lub 

tereny zielone. 

 

Radny Wiesław Witczyk -  poprosił aby patrzeć na ten temat przyszłościowo.  Jeżeli nie 

zakupimy tych działkę to w przyszłości może powstać poważny problem. Zgłaszam wniosek o 

zamknięcie dyskusji. 

 

Mecenas Grzesiowski – przypomniał, że Rada Gminy już wyraziła zgodę na zakup tych 

działek. Rada nie decyduje o cenie nabycia. Przedstawiliśmy Państwu projekt uchwały 

ponieważ zmieniły się okoliczności, nie chcemy żeby ktokolwiek miał wątpliwości. 

 

Radny Benedykt Piotrowski – już wyraziliśmy zgodę na zakup tej działki. Przysłowiowa 

złotówka oznaczała, że dajemy Pani Wójt  zgodę na negocjację, Nikt nie określił jaka to 

będzie cena. Pani Wójt udało się taką cenę wynegocjować i Rada w większości na komisji 

wyraziła na to zgodę.  

Po dalszej dyskusji Przewodniczący Rady  Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie 

wniosek o zamknięcie dyskusji. 

W głosowaniu udział wzięło  14 radnych 

Głosy za – 8 

Głosy przeciw – 3 

Głosy wstrzymujące się - 3 

wniosek został przyjęty. 

 

Następnie Przewodniczący Rady  Jan Czesław Kubera poddał pod głosowanie wniosek  

Radnego Korony. 

W głosowaniu udział wzięło  14 radnych 

Głosy za – 3 

Głosy przeciw – 9 

Głosy wstrzymujące się - 2 

Wniosek nie został przyjęty. 
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Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa Jan Czesław Kubera poddał projekt uchwały pod 

głosowanie. 

W głosowaniu udział wzięło 14 radnych. 

Głosy za:                                          11 

Głosy przeciw:                                 3 

Głosy wstrzymujące się:                0 

Uchwała została przyjęta i zarejestrowana pod pozycją  Nr XVI/128/2016. 
 
Ad. 6. Interpelacje i zapytania radnych. 

Radny Roman Leśnicki – powiedział, że nie powinno się odbierać prawa radnemu do 

wypowiedzi poprzez zgłoszenie wniosku o zamknięcie dyskusji. 

Radny Piotrowski -  przypomniał, że na wspólnym posiedzeniu komisji i sesji  Rada dała Pani 

Wójt zielone światło do głosowania. Radny zaproponował, aby podjechać  na Osiedle Marzeń 

na sesji objazdowej. 

Radna Bożena Adamczak – powiedziała, ze szkoda, że nie wszyscy radni z Kłodawy nie 

mówią jednym głosem. 30 tyś w proporcji budżetu Gminy Kłodawa to nie jest bardzo duża 

kwota, ale wszyscy radni z Kłodawy powinni o to walczyć. Następnie poprosiła o zaproszenie 

na Sesję przedstawicieli ze starostwa aby móc poruszyć kwestię remontu ulicy Kasztanowej, 

drogi Różanki – Wojcieszyce. 

Wójt Gminy Kłodawa Anna Mołodciak – odpowiedziała, że jest po rozmowie z Panią 

Starostą, która obiecała, że jeśli wystąpią oszczędności po przetargowe to przeznaczy je na 

remont fragmentu drogi Różanki – Wojcieszyce. 

Ad7. Wolne  wnioski. 

Sołtys Sołectwa Rybakowo  Jolanta Kostrubiec  - zapytała ja jakim etapie są prace nad 

statutem sołectw. 

 

Radny Gerard Bieryło – odpowiedział, że komisja kończy prace nad Statutem Gminy 

Kłodawa. Następnie przystąpi do rac nad statutami sołectw. Sołtysi zostaną zaproszeni do 

udziału w pracach komisji. 

 

Radna Bożena Adamczak – zapytała, kiedy zostaną zabezpieczone rowy gminne przy ulicy 

Lipowej. Poprosiła o podanie terminu instalowania nowych punktów świetlnych i nakładek 

bitumicznych. 

 

Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że rowy zostaną zabezpieczone do końca lata.  

Odnośnie lamp, zamawiane są słupy. Jest to długotrwały proces ponieważ jest tylko dwóch 

dostawców na całą Polskę. Rozstrzygany jest przetarg na wykonawcę nakładek bitumicznych. 
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Sołtys Sołectwa Rybakowo  Jolanta Kostrubiec  - zapytała, czy w punktach świetlnych 

uwzględniono Rybakowo. 

 

Kierownik Monika Antczak – odpowiedziała, że tak. 

 

Sołtys Sołectwa Santoczno Maria Matwiejuk – podziękowała za doświetlenie ulicy Krętej. 

 

Radny Andrzej Korona – przypomniał, że na lutowej sesji podczas której zatwierdzany był 

protokół ze styczniowej sesji powstała kwestia nieprecyzyjnego zapisu dotycząca 

oświadczenia Sołtys Kostrubiec. Pan Przewodniczący zadeklarował, że wyjaśni 

nieprawidłowości związane z tą sprawą. Radny poprsił o przedstawienie wyników. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – wyjaśnił, że każdy uczestnik ma prawo 

do zgłaszania oświadczeń  nit nie może ingerować w ich treść. Poprosił mecenasa o zajęcie 

stanowiska. 

 

Radny Andrzej Korona – poprosił o zaprotokołowanie stanowiska które zajął Przewodniczący 

i jego odmowę realizacji mojego wniosku. Niesprawdzenie tych zapisów oznacza, że Pan 

Przewodniczący nie chce tego realizować. 

 

Sołtys Sołectwa Rybakowo  Jolanta Kostrubiec  - powiedziała, że jest jej wstyd z powodu 

tego że rada zajmuje się tą sprawą. Sołtys wzięła odpowiedzialność za słowa które 

wypowiedziała.  

 

Następnie Sekretarz Obrad Radna Bożena Adamczak odczytała pisma które wpłynęły do Rady 

Gminy Kłodawa. 

 

Ad. 8. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Kłodawa. 

Przewodniczący Rady Gminy Jan Czesław Kubera – podziękował wszystkim za przybycie 

następnie w związku z wyczerpaniem porządku obrad zamknął obrady XVI Sesji Rady Gminy 

Kłodawa.str. 8Na tym protokół zakończono. 

Protokołowała:Kamila Kłosowska 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kłodawa 

Jan Czesław Kubera 
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